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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Plats och tid
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Mikael Berglund (M), ordförande
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Åke Niklasson (C) tjänstgör för Stefan Ekwing (L)
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Birgitta Andersson (V) tjänstgör för Sven Engdahl (V)

Närvarande
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Johnny Sundling (S)
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Claes Mellander (SD)
Jörgen Sundén (SD)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Övriga närvarande

Maria Reinholdsson, kommunchef
Afram Shiba, kommunsekreterare
Claes-Anders Bengtsson (KD), kommunfullmäktiges
ordförande
Ken Gunnesson, ekonomichef § 36
Daniela Ölmunger, avdelningschef Strategi och
uppföljning § 36
Martin Palm, controller § 37

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på
Ale kommuns webbplats.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-03-15

Tillkännages från och med

2022-03-16

Tillkännages till och med

2022-04-06

Förvaringsplats för protokollet
Intygar

Justerandes sign.

Nödinge kommunhus
Afram Shiba

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 35

Dnr KS.2022.3

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan.
Sammanfattning
Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till kommunstyrelsen
inför sammanträdet.
Följande punkter har ändrat ordning i föredragningslistan sedan kallelsen
publicerades:
·

Kommunstyrelsens årsredovisning 2021

·

Årsredovisning Ale kommun 2021

Följande punkt har lagts till sist i föredragningslistan sedan kallelsen
publicerades:
·

Initiativärende från Mikael Berglund (M) om 50-årsfirande av Ale
kommun 2024

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 36

Dnr KS-EKO.2022.66

Information om årsredovisning Ale kommun 2021
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ken Gunnesson, ekonomichef, och Daniela Ölmunger, avdelningschef Strategi
och uppföljning, ger information om årsredovisningen för Ale kommun 2021
samt för kommunstyrelsen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 37

Dnr KS.2022.8

Information om investeringsbudget
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Martin Palm, controller, ger information om ärendena om investeringsbudget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 38

Dnr KS.2022.26

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Maria Reinholdsson, kommunchef, ger information om följande områden:
·

Konsekvenser av invasionen i Ukraina. Kommunen arbetar med
förberedande av att ta emot flyktingar på begäran av Migrationsverket
som är ansvarig myndighet. I övrigt pågår förberedelser för ytterligare
konsekvenser av världsläget.

·

Internt detaljplanbehov för kommunen utifrån lokalbehov inom främst
Utbildning och finansiering med investeringsbudget

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 39

Dnr KS-EKO.2022.67

Kommunstyrelsens årsredovisning 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2021.
Sammanfattning
Under 2021 har det varit hög aktivitet med många olika projekt och aktiviteter
inom sektor kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har för 2021 ett överskott på
cirka 17,5 mkr om man undantar kommunens förändring av pensioner som på
grund av en avsättning av engångskaraktär resulterade i ett kraftigt underskott.
Ett nytt ekonomisystem är upphandlat. Införandet som startade under hösten
2021 har varit omfattande och fortsätter under Q1. En ny bankupphandling
samt printerupphandling har också genomförts under året. En kartläggning av
möjliga områden för automatisering genomfördes och en pilot på HR lön har
genomförts. En rad e-tjänster på HR-området har utvecklats och ytterligare
utvecklas 2022. Löneöversyn har genomförts. Löne-kartläggning har
genomförts, satsningar har betalats ut till grupper som identifierats utifrån
denna samt om-världsanalys. Översynen av BAS-intervaller är genomförd och
samtliga befattningar är värderade. Chefsbefattningar har kalibrerats med stöd
från en konsult från AON och är nu antagna. Grundutbildning för chefer är
genomförd våren 2021. En digital chefsintroduktion har publicerats.
Lönepolicy är antagen. Flertalet policys, riktlinjer och rutiner har tagits fram i
syfte att komplettera HR-handboken.
Juristerna har samverkat med regionen avseende avtal kopplande till hälso- och
sjukvård samt pandemilagstiftningen. En säkerhetssamordnare med fokus
brandskydd är rekryterad. Fokus har skiftat över mot krisberedskap och civilt
försvar. Statsmaktens krav på området skalas upp löpande i takt med ett
förändrat omvärldsläge. Under året har alla kommunens försäkringar förnyats.
Kommunikationsarbetet har fortsatt präglats av covid-19 under senare delen av
året. Den interna webben och externa webben ses över och ett arbete med att
samla chefsinformation har startat. Näringslivsluncherna är uppskjutna och
utbildningsinsatser har fått skjutas upp eller hållits digitalt. Beredning av
ärenden för kommunstyrelsen och fullmäktige har fortsatt som vanligt. En
digital mognadsmätning har genomförts.
Kommunstyrelsens arbete med att skapa likvärda förutsättningar,
ändamålsenlig uppföljning och styrning på rätt nivå fortsätter och ger resultat.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

10(32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Den gemensamma analysen av sektorernas kompetensförsörjningsplaner är
klar och revideras 2023. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige enligt
plan. Förbättrade förutsättningar för transparens och ändamålsenlig verksamhet
sker genom antagandet av ny styrmodell samt genom ny policy för
internkontroll som antagits. Omvärldsdagen som pilotades hösten 2021,
permanentas under 2022 och blir en del i kommunens systematiska
omvärldsarbete.
Klassificeringsstrukturer har fastställts och informationshanteringsplaner är
under utarbetande. Digitalisering av material från löneenheten har skett för att
materialet ska kunna hanteras i e-arkivet. Den nya policyn för Kommunikation,
service och bemötande antogs av kommunfullmäktige under 2021.
Utifrån policyn har riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande samt
grafisk framställning och sociala medier antagits. En rad handböcker har också
arbetats fram för att ge stöd åt utförare. Upphandlingen av ett nytt
ärendehanteringssystem har inneburit betydande arbetsinsats. Omfattande ITkrav, oklar utvärderingsmodell, för detaljerade funktionella krav förklarar
avsaknad av anbud. Området informationssäkerhet och GDPR har varit
föremål för diskussion i och med att fler digitala verktyg används samt domen
Schrems II.
Styrdokumenten på informationshanteringsområdet har reviderats och en
handlingsplan genomförts. Olika verktyg för digital, säker, kommunikation
med kommuninvånare och andra har testats och en säker mötesapplikation har
införskaffats via Inera. Översynen av kommunens digitaliseringsinsatser visar
på behov av en ökad centralisering vad gäller instyrning av
kommungemensamma digitaliseringsprojekt i syfte att nå ökade skalfördelar
och en effektiv process för prioritering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-08
Årsredovisning 2021 - Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
För kännedom

Ekonomichef
Avdelningschef Strategi och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 40

Dnr KS-SOU.2021.398

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 – alla nämnder
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
uppföljningen av nämndernas interna kontroll 2021.
Sammanfattning
Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Intern kontrollplan för 2021 har följts upp i samtliga nämnder men har ännu
inte behandlats genom beslut i kultur- och fritidsnämnden samt
servicenämnden.
Uppföljande kontroller i nämndernas internkontrollplaner 2021 har genomförts
och ett antal mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka,
minimera eller i vissa fall eliminera risker har genomförts i stor utsträckning
enligt plan. Vissa moment har blivit fördröjda på grund av den rådande covid19 situationen. Flera nämnder ser också behov att fortsätta förbättra
följsamheten till GDPR under 2022.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern
kontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-18
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Kommunstyrelsen
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Kultur- och fritidsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Servicenämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Socialnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Utbildningsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Överförmyndarnämnden
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommuncontroller

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 41

Dnr KS-EKO.2022.66

Årsredovisning Ale kommun 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Årsredovisning 2021 för kommunen och dess bolag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller
underskott ska överföras till nämnderna 2022.
Sammanfattning
Kommunens verksamhet har under 2021 varit fortsatt påverkad av
Coronapandemin ur flera perspektiv. På det stora hela har kommunen kunnat
genomföra sin planerade verksamhet utifrån fullmäktiges uppdrag och budget.
Förutsättningarna för genomförandet har dock varierat och kommunen har
snabbt fått ställa om utifrån smittspridningens utveckling och förändrade
restriktioner och rekommendationer. Detta har inte minst påverkat våra öppna
och utåtriktade verksamheter som kultur- och fritidsverksamheter som fått
använda sin kreativitet för att möta sina målgrupper under förändrade
restriktioner.
Verksamhet har genomförts med distansmöten, digital invånarkontakt och
hemarbete i vissa delar. Den psykiska ohälsan är negativt påverkad vilket är en
oroande trend för Sveriges kommuner. Utmaningar kring den digitala
transformationen fortsätter då det både handlar om införande av nya
verksamhetssystem och att arbeta på nya sätt. Där har kommunen tagit ett kliv
framåt vad gäller kartläggning och analys av kommunens digitala mognad och
arv, ett arbete som kommer bidra till omprioritering och fortsatt utveckling av
kommunens digitalisering. Sjukfrånvaro och frisknärvaro har varierat på ett
annat sätt än under tidigare år. Utvecklingen när det gäller sjukfrånvaron är
bekymmersam för vissa verksamheter och där finns behov av att följa och
analysera förutsättningar för hur arbetet organiseras.
Ale kommun redovisar ett resultat på 125,2 Mkr vilket är 46,2, Mkr bättre än
budgeterade 79,0 Mkr.
Den positiva utvecklingen jämfört med budget beror till största del på ökade
skatteintäkter samt generella statsbidrag som genererar ett överskott om 71,2
Mkr. Vidare inryms ökade kostnader avseende pensionsavsättning till följd av
partiell inlösen av pensionsskuld om 50,2 Mkr som kommunfullmäktige
beslutade om 2021.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Under 2021 har antalet Alebor ökat med 280 (466) personer och invånarantalet
uppgår vid årsskiftet till 32 148 (31 868). Detta motsvarar en
befolkningsökning med 0,88 % (1,48 %).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-09
Årsredovisning Ale kommun 2021
Affärsverksamheten 2021
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 42

Dnr KS-EKO.2022.86

Överföring investeringsbudget 2021-2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överföringen av 139 747 tkr, varav 33 150 tkr avser medfinansiering, av 2021
års investeringsanslag till 2022.
Sammanfattning
I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av
investeringsmedel för investeringar som inte har färdigställts ska överföras till
kommande år. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan anger att grundprincipen
är att beslutat investeringsanslag får tas i anspråk även efterföljande kalenderår
om investeringen inte färdigställts under budgetåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-08
Sammanställning överföringar 2021-2022
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller
Ekonomichef
För kännedom

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 43

Dnr KS-EKO.2022.87

Revidering investeringsbudget 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2022 års
beslutade investeringsanslag med 258 900 tkr.
Sammanfattning
I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och
nästkommande investeringsplan revideras också innevarande års budget.
Investeringsmedel som ej bedöms behövas under 2022 flyttas framåt alternativt
stryks helt. Utökningar sker utifrån behov som har uppkommit sedan beslut
fattades om investeringsbudget 2022.
Revideringen sker efter att överföring från 2021 till 2022 har beslutats, då vissa
av beloppen påverkas av överföring.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-08
Sammanställning revideringar 2022
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller
För kännedom

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 44

Dnr KS-EKO.2022.88

Investeringsbudget 2023-2026
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
investeringsbudget för 2023-2026 med en total investeringsvolym
på 2 761 400 tkr.
Sammanfattning
Årligen sammanställs en ny investeringsbudget för den kommande 4-års
perioden. Den allt mer omfattande investeringstakten i kommunen samt att
investeringsfrågorna ska beredas politiskt tidigare innebär ett behov av att
fastställa investeringsbudgeten i ett separat ärende. Den av
kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2023-2026 blir
därefter ett bland flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget.
Den föreslagna budgeten uppgår till 2 761 400 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-08
Sammanställning investeringsbudget 2023-2026
Yrkande
Robert Jansson (SD) gör följande ändringsyrkande:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
investeringsbudget för 2023-2026 med en total investeringsvolym
på 2 701 400 tkr med ändring att posten Parkeringshus Nödinge utgår.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på
Robert Janssons (SD) ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig för Sverigedemokraterna räkning mot
beslutet till förmån för eget ändringsyrkande.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

För kännedom

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 45

Dnr KS.2021.568

Huvudmannaskap för vägföreningar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att anta handlingsplan för
ändrat huvudmannaskap.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att lämna uppdrag åt
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i enlighet med
handlingsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att upprustningsbidraget till
vägföreningarna i samband med övertagandet är 50 %.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vid nya
detaljplaner eller ny exploatering i eller i anslutning till tätort ska beslut fattas
om berörda samt kringliggande vägnät bör övergå till kommunalt
huvudmannaskap enligt 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900).
Deltagande i beslut
Birgitta Andersson (V) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom
detaljplanelagt område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt
huvudmannaskap. Den 28 september 2015 beslutade kommunfullmäktige i
beslut KF § 139:
·

Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

·

Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
övertagandet i enlighet med handlingsplanen.

·

Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med
övertagandet är 50%.

·

Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete
med framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför
kommunens tätorter.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta
fram en uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar
inom detaljplanelagt område i Ale kommuns tätorter. Den uppdaterade
kostnadsuppskattningen visade följande. Det skulle kosta kommunen totalt ca
67,7 mkr i investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i
Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som beräknades i handlingsplanen
2015.
Den stora skillnaden från handlingsplanen är att kostnader för framtida
underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25% påslag
för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden
för underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38
mkr. Den årliga investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter
övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 mkr/år utöver kommunens
nuvarande budget. De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet
uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år.
I handlingsplanen från 2015 skedde en hänvisning till den upphävda plan- och
bygglagen (1987:10). Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap. 7 § plan- och
bygglagen (2010:900). Den gällande lydelsen medför dock inte någon
förändring i sak i fråga om att det krävs särskilda skäl för att kommunen inte
ska vara huvudman för allmän plats.
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de beräknade årliga
driftkostnaderna om 12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få för negativa
ekonomiska konsekvenser genom prioriteringar av övriga verksamheter utifrån
nämndens nuvarande budgetram.
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet i beslut KS § 21, 2022-0215 och behandlade ärendet igen vid detta sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-12-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 191, 2021-11-11
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad
Skrivelse från Nödinge vägförening
Kommunstyrelsens beslut KS § 69, 2021-03-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 176, 2020-11-05
Protokoll med beslut om intresseanmälan från Älvängens vägförening,
inkommen 2016-03-14
Intresseanmälan från Nol-Alafors vägförening, inkommen 2016-04-11
Intresseanmälan från Garnvindans vägförening, inkommen 2016-05-19
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, inkommen 2016-04-05
Intresseanmälan från Alvhems vägförening, inkommen 2016-04-29
Kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28
Rapport från Sweco - Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter
Kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar - Handlingsplan för ändrat
huvudmannaskap
Yrkande
Mikael Berglund (M) gör följande ändringsyrkande:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att anta handlingsplan för
ändrat huvudmannaskap.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att lämna uppdrag åt
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i enlighet med
handlingsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28 att upprustningsbidraget till
vägföreningarna i samband med övertagandet är 50 %.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vid nya
detaljplaner eller ny exploatering i eller i anslutning till tätort ska beslut fattas
om berörda samt kringliggande vägnät bör övergå till kommunalt
huvudmannaskap enligt 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900).
Monica Samuelsson (S) ställer sig för Socialdemokraternas räkning bakom
Mikael Berglunds (M) ändringsyrkande.
Robert Jansson (SD) gör för Sverigedemokraternas räkning följande
tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska
ändra huvudmannaskapet i Älvängen ifrån enskilt huvudmannaskap till
kommunalt huvudmannaskap enligt 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900)
i samband med den fördjupade översiktsplanen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på eget
ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt
eget yrkande.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef samhällsbyggnad
För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden
Alvhems vägförening
Garnvindans vägförening
Älvängens vägförening
Nol-Alafors vägförening
Nödinge vägförening
Bohus-Surte vägförening

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 46

Dnr KS.2022.110

Reviderad förbundsordning för GR
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Göteborgsregionens
kommunalförbunds reviderade förbundsordning enligt GR
förbundsfullmäktiges beslut § 100, 2021-06-15.
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsfullmäktige föreslår att
förbundsordningen revideras. Större förändringar som föreslås är att antalet
ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige i princip halveras. Därutöver
föreslås att sammansättningen i förbundsstyrelsen justeras samt att lag
(1992:339) om proportionellt valsätt inte ska tillämpas för förbundsstyrelsen,
nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper. I övrigt föreslås
redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-08
Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktiges beslut § 100,
2021-06-15
Förslag till reviderad förbundsordning för GR
Tjänsteskrivelse från GR
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Göteborgsregionens kommunalförbund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 47

Dnr KS-EKO.2022.125

Samrådsunderlag inför budget för GR 2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samrådsunderlaget lämnas utan erinran.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för
nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför
rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR
tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och
förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av
2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i
förbundsfullmäktige 13 december.
GR lämnar förslaget att uppräkningen av årsavgiften fortsätter att följa
invånarantalet i respektive kommun på samma sätt som idag, men i enlighet
med den sedan tidigare beslutade sänkningen av nivån på årsavgiften till 72,64
kr/invånare. Det innebär att kostnaden/avgiften per invånare är oförändrad men
att den totala avgiften till GR ökar från 2 315 tkr år 2022 till 2 336 tkr år 2023
för Ale kommuns del.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-08
Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsstyrelse beslut § 340, 202202-11
Tjänsteskrivelse från GR om samrådsunderlag inför budget för GR 2023
Yrkande
Mikael Berglund (M) föreslår att samrådsunderlaget lämnas utan erinran.
Monica Samuelsson (S) tillstyrker Mikael Berglunds (M) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Göteborgsregionens kommunalförbund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 48

Dnr KS.2022.40

Initiativärende till kommunstyrelsen - Riktlinje om
borgensåtagande för föreningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att generella bestämmelser om borgen ska finnas i
kommunens finanspolicy.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 11 januari 2022, KS § 15, uppdragit till
förvaltningen att undersöka möjligheten att arbeta fram en riktlinje för ansökan
om borgensåtagande för föreningar.
Generella bestämmelser om borgen finns i 7 kapitlet i finanspolicy Ale
kommunkoncern. Bestämmelserna innehåller vilka bedömningar som ska ligga
till grund för ett beslut i ett borgensärende och vilket beslutsunderlag som ska
finnas.
Förvaltningen har påbörjat en översyn av finanspolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-08
Finanspolicy Ale kommunkoncern, fastställd av kommunfullmäktige i beslut
KF § 173, 2012-11-26
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Controller
För kännedom

Kommunjurist
Kanslichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 49

Dnr KS.2021.630

Revisionsrapport 2021 - Uppföljning av granskning av
hur kommunen arbetar för att säkerställa
kompetensförsörjningen 2019
Beslut
Kommunstyrelsen noterar revisionens granskning och beslutar att godkänna
förvaltningens svar avseende uppföljning av granskning om hur kommunen
arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen 2019 och sända svaret till
kommunrevisionen.
Sammanfattning
Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 13 december 2021
översänt en revisionsrapport för att följa upp granskningen av hur kommunen
arbetat för att säkerställa kompetensförsörjningen 2019. Syftet med
uppföljningen är att bedöma hur kommunstyrelsen har arbetat vidare utifrån
revisionsrapportens rekommendationer och kommunstyrelsens svar på
rapporten. I kommunstyrelsens svar till revisionen framgår vilka åtgärder som
avses att vidtas samt vilka verksamheter som har ansvar att genomföra
åtgärderna. Svar på frågorna som revisorerna har ställt finns sammanställda i
detta tjänsteutlåtande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-08
Frågor till kommunstyrelsen - Uppföljande granskning av hur kommunen
arbetar för att säkerställa kompetensförsörjning
Granskningsrapport Ale kommun - Uppföljning granskning av
kompetensförsörjning
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Revisorerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 50

Dnr KS.2021.175

Riktlinje för kommungemensam hantering av
synpunkter och klagomål
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för kommungemensam hantering
av synpunkter.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut KF § 35, 2021-01-25 § 35 uppdragit
kommunstyrelsen att skapa de styrdokument som krävs för att på ett
kommungemensamt sätt hantera synpunkter.
Den föreslagna riktlinjen ska ses som ett stöd för nämnderna att ta tillvara på
synpunkter för att utveckla sin verksamhet och möta upp invånarnas behov.
En synpunkt kommer in externt och innefattar enligt förslagen riktlinje,
- hur service eller tjänster utförs,
- omfattningen på en åtgärd, och
- avsaknad av åtgärd från kommunens sida.
Synpunkterna kan även omfatta förslag, beröm eller klagomål
Genom att så långt som möjligt ta hänsyn till nämndernas olika förutsättningar
är förhoppningen att en gemensam grund för det fortsatta utvecklingsarbetet
inom kommunens synpunktshantering har möjliggjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-08
Förslag på Riktlinje för kommungemensam hantering av synpunkter
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet
För kännedom

Samtliga nämnder
Förvaltningsledning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 51

Dnr KS.2022.4

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Till
ärendet redovisas listor på delegeringsbeslut som diarieförts hos sektor
kommunstyrelsen under perioden 2022-02-09 till och med 2022-03-08.
Beslutsunderlag
Diarieförda delegeringsbeslut från 2022-02-09 till 2022-03-08 för ärenden
inom ärendetypen HR och organisation
Beslutade delegeringsbeslut från 2022-02-09 till 2022-03-08 för övriga
ärendetyper

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 52

Dnr KS.2022.6

Redovisning av underrättelser och beslut
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Skrivelse om "Vad är Alvhem värt?", inkommen 2022-01-24
Servicenämndens beslut SERN § 19, 2022-02-15
Protokoll från Bohus räddningstjänstförbund (BORF), 2022-02-23

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

KS § 53

Dnr KS.2022.170

Initiativärende från Mikael Berglund (M) om 50årsfirande av Ale kommun 2024
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda olika
alternativ för att uppmärksamma att Ale kommun fyller 50 år. Förslaget ska
innehålla förslag på genomförande samt kostnader för planering och
genomförande inklusive egen personalresurs. Syftet med firandet är att lyfta
fram Ale kommun som en helhet.
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska återrapportera uppdraget vid
kommunstyrelsens sammanträde den 20 september 2022.
Sammanfattning
Varje ledamot i en nämnd får väcka ett ärende på eget intiativ, enligt
kmmunallagen 4 kap. 20 §. Mikael Berglund (M) väcker under
kommunstyrelsens sammanträde ett politiskt intitiativärende om att uppdra till
förvaltningen att utreda olika alternativ för att uppmärksamma att Ale kommun
fyller 50 år. Ale kommun bildades genom en kommunsammanslagning 1974.
Förslaget ska innehålla förslag på genomförande samt kostnader för planering
och genomförande inklusive egen personalresurs. Syftet med firandet är att
lyfta fram Ale kommun som en helhet.
Yrkande
Mikael Berglund (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda olika alternativ för att uppmärksamma att
Ale kommun fyller 50 år. Förslaget ska innehålla förslag på genomförande
samt kostnader för planering och genomförande inklusive egen personalresurs.
Syftet med firandet är att lyfta fram Ale kommun som en helhet.
Mikael Berglund (M) föreslår att uppdraget ska återrapporteras vid
kommunstyrelsens sammanträde 20 september 2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar detsamma.

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-03-15

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kanslichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

