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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Plats och tid

Via ljud- och bildöverföring, kl. 08:30-15:12
Ajournering: 11:36-13:30

Beslutande via ljudoch bildöverföring

Mikael Berglund (M), ordförande
Monica Samuelsson (S)
Lena Orstadius (S)
Christina Oskarsson (S) §§ 232-246, 248-266
Dennis Ljunggren (S)
Dan Björk (M)
Henrik Fogelklou (M)
Stefan Ekwing (L) §§ 232-246, 248-266
Sune Rydén (KD) §§ 235-266
Sven Engdahl (V)
Renée Palmnäs (FiA)
Robert Jansson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)
Åke Niklasson (C), tjänstgör för Sune Rydén §§ 232234 och Stefan Ekwing § 247
Johnny Sundling (S), tjänstgör för Christina Oskarsson
(S) § 247

Närvarande
ersättare via ljud- och
bildöverföring

Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S) §§ 241-266
Johan Nordin (S)
Oliver Andersson (M)
Åke Niklasson (C)
Geo De Maré (MP)
Staffan Andersson (KD)
Birgitta Andersson (V)
Claes Mellander (SD) §§ 232-240
Jörgen Sundén (SD)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Monica Samuelsson

Justeringens plats
och tid

Nödinge kommunhus, 2021-12-08

Paragrafer

§§ 232 - 266
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Underskrifter

Sekreterare
Afram Shiba
Ordförande
Mikael Berglund
Justerande
Monica Samuelsson
Övriga närvarande

Maria Reinholdsson, kommunchef
Afram Shiba, kommunsekreterare
Martin Palm, tf ekonomichef
Daniela Ölmunger, avdelningschef Strategi och
uppföljning
Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgivare
Ken Gunnesson, tf sektorchef samhällsbyggnad
Mattias Mossberg, teknisk chef
Åsa Turesson, interimschef sektor kultur och fritid
Martin Andersson, utvecklingsledare kultur och fritid
Sonny Landerberg (MP), ordförande för kultur- och
fritidsnämnden
Carina Åberg, renhållningschef
Gunnel Borgström, enhetschef VA

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-07

Tillkännages från och med

2021-12-08

Tillkännages till och med

2021-12-29

Förvaringsplats för protokollet
Intygar

Justerandes sign.

Nödinge kommunhus
Afram Shiba

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 232

Dnr KS.2021.3

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

Medgivande av närvarorätt

Följande ärende har fått ändrat turordning i föredragningslistan sedan kallelsen
publicerades:
·

Kommunchefen informerar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 233

Dnr KS.2021.29

Medgivande av närvarorätt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medge Sonny Landerberg (MP), ordförande i
kultur- och fritidsnämnden, närvarorätt vid dagens sammanträde.
Sammanfattning
Ordförande föreslår att medge Sonny Landerberg (MP), ordförande i kulturoch fritidsnämnden, närvarorätt vid dagens sammanträde.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 234

Dnr KS.2021.8

Ekonomisk prognos för kommunstyrelsen per oktober
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Martin Palm, tf ekonomichef, ger information om hur den ekonomiska
prognosen för kommunstyrelsen under innevarande räkenskapsår ser ut per
oktober.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 235

Dnr KS-SOU.2021.318

Återrapport av uppdrag som getts av
kommunstyrelsen gällande klimatlöften och
koldioxidbudget
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i KS § 215 att bland annat uppdra till
förvaltningen att återkoppla på tidigare givna uppdrag i verksamhetsplan
rörande klimatmässigtbyggande, hur vi arbetar med kommunikation och
utbildning i hållbarhet för civilsamhälle och näringsliv, varför kan vi inte
uppfylla klimatlöfte 1 under nästa år med tanke på att vi redan har en
laddinfrastrukturplan, och att presentera koldioxidbudgeten.
Daniela Ölmunger, avdelningschef Strategi och uppföljning, och Caroline
Rundlöf, energi- och klimatrådgivare, återraporterar om det uppdrag
förvaltningen fått och presenterar koldioxidbudgeten under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut KS § 215, 2021-11-02

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 236

Dnr KS.2021.8

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

Upphandling av chefsutvecklingsutbildningar och ny medarbetarenkät
(pulsmätning

·

Förändring av hur årsberättelsen skrivs

·

Krav på intern rapporteringskanal för visselblåsare enligt ny lag
(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 237

Dnr KS-EKO.2021.574

Information om investeringen för genomförande av
detaljplan för Nödinge centrum
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ken Gunnesson, tf sektorchef samhällsbyggnad, och Mattias Mossberg, teknisk
chef samt tillträtande sektorchef samhällsbyggnad, informerar om ärendet
investering i samband med genomförande av detaljplanen för Nödinge
centrum.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 238

Dnr KS-EKO.2021.552

Information om behovet av hjullastare hos kultur- och
fritidsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Åsa Turesson, interimschef sektor kultur och fritid, Martin Andersson,
utvecklingsledare på sektor kultur och fritid samt Sonny Landerberg (MP),
ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ger information om behovet av att
investera i en hjullastare under innevarande räkenskapsår för att ersätta
befintlig hjullastare.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 239

Dnr KS.2021.514

Information om renhållningstaxa och serviceavgift för
2022
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Carina Åberg, renhållningschef, ger information om höjning av
renhållningstaxa och serviceavgift inför 2022.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 240

Dnr KS.2021.516

Information om ny taxekonstruktion avseende VA
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Gunnel Borgström, enhetschef VA, ger information om ärendet om ny
taxekonstruktionen för VA.
Beslutsunderlag
Presentationsbilder över ny taxekonstruktion för VA

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 241

Dnr KS.2021.516

Antagande av ny taxekonstruktion för VA
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny
taxekonstruktion för VA-verksamheten i Ale kommun att gälla från och med 1
januari 2022.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-10-07 § 164 föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa en ny taxekonstruktion för VA-verksamheten.
Nu gällade VA-taxa är inte uppdaterad enligt gällande lagstiftning, bland annat
avseende avgifter för dagvatten.
Den nya taxekonstruktionen är baserad på organisationen Svenskt Vattens
normaltaxa.
Taxekonstruktionen ska i sammanhanget förstås tillsammans med tillhörande
ärende avseende själva avgiftsnivåerna i taxan (ärendenummer KS. 2021.515).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-07 § 164
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-09-14
Rapport - VA-taxa Ale kommun, 2021-09-11
Yrkande
Henrik Fogelklou (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen
För kännedom

Enhetschef Infrastruktur
Ekonomichef
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Sektorchef samhällsbyggnad
Kontaktcenter
Redovisningsenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 242

Dnr KS.2021.515

VA-taxa för 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa 2022
att gälla från och med 2022-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att VA-taxa - Taxa för
Ale kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, antagen 2020-11-09 KF
§ 197, därmed upphör att gälla.
Sammanfattning
VA-kollektivet ska enligt lag om allmänna vattentjänster med avgifter
finansiera de kostnader som krävs för att ordna och driva VA-anläggningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-10-07 § 165 föreslagit
kommunfullmäktige att anta en VA-taxa från och med 2022 som bygger på en
ny modell för avgifternas beräkning. Beslut om ny taxekonstruktion hanteras i
särskilt ärende (dnr KS.2021.516). I förslaget till ny taxa hanteras de
kommande investeringsbehoven genom taxeökningar, som kommer att vara
större än inflationen.
VA-taxan är uppdelad i två delar, brukningstaxa och anläggninstaxa.
Höjningen av brukningstaxan ger en uppskattad intäktsökning med cirka 9 000
tkr vilket utgör en avgiftshöjning om cirka 15 % för brukningsavgifterna räknat
på totalen.
Höjningen av anläggningstaxan ger en uppskattad intäktsökning på drygt 1 000
tkr, vilket utgör en avgiftshöjning om cirka 6 % för anläggningsavgifterna
räknat på totalen. Genom denna höjning uppnås 100 % kostnadstäckningsgrad
för planerad byggnation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 165, 2021-10-07
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-09-16
Förslag till VA-taxa 2022
Rapport VA-taxa Ale kommun, 2021-09-11

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Sektorchef samhällsbyggnad
Redovisningsenheten
Kontaktcenter

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 243

Dnr KS.2021.514

Renhållningstaxa och serviceavgift 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Renhållningstaxa 2022. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument
"Renhållningstaxa 2021", antagen av kommunfullmäktige § 194, 2020-11-09.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Serviceavgift fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022. Vid
ikraftträdande ersätter detta dokument ”Serviceavgift fastighetsnära insamling
av återvinningsmaterial i Ale kommun 2020” antagen av kommunfullmäktige
§ 194, 2020-11-09.
Sammanfattning
Taxan och serviceavgiften gäller Ale kommuns avgifter för insamling,
transport, återvinning och bortskaffande av avfall genom kommunens försorg.
Taxa och serviceavgift arbetas fram varje år för att matcha de förväntade
kostnaderna som finns för att uppfylla det kommunala ansvaret.
Kostnadsökningar vilka idag är kända för 2022 är:
·

Skatt på förbränning 25 kr/ton avfall

·

Utsläppsrätter 80 kr/ton avfall,

·

Ökade kostnader för behandling av avfall,

·

Ny uppkommen kostnad för insamling av tidningar och reklam
(returpapper) från återvinningsstationer på grund av att det blir ett
kommunalt ansvar 2022,

·

Avgift för att nyttja återvinningsstationer för tidningar och reklam
(returpapper),

·

Personalkostnader som ökar med den årliga löneökningen

Kostnad för det tilldelade insamlingsuppdraget för 2022 förväntas inte öka då
Renova AB bedömer att kommande års uppdrag ligger på 2021 års nivå eller
lägre.
För att möta kostnaderna föreslås att grundavgiften höjs med 10 procent vilket
för kund motsvarar 135 kr per år.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Brukningsavgifter för en- och tvåbostadshus, tilläggstjänster och avgifter för
grovavfall föreslås höjas med 3 procent som för grundabonnemanget (tömning
varannan vecka av restavfall i 190 liters kärl och utsortering av matavfall) för
ett en- och tvåbostadshus motsvarar 65 kr per år. För flerbostadshus och
verksamheter föreslås brukningsavgiften höjas med 5 procent, vilket ger 240 kr
per år, då grundavgiften ingår i brukningsavgiften.
Övriga avgifter och avgift för avfall från enskilda avloppsanläggningar samt
fettavfall är oförändrad. Taxan är fortsatt miljöstyrd med avseende på
utsortering av matavfall.
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial höjs med 5
procent. För ett en- och tvåbostadshus med insamling av plast- och
pappersförpackningar motsvarar det 20 kr per år. För att möjliggöra en
effektivisering och öka robustheten i fordonsflottan föreslås att kärlstorlekarna
för tidningar och reklam (returpapper) samt metall begränsas för att möjliggöra
nyttjandet av tvåfacksfordon.
Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än
samhällsbyggnadsnämndens beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-23
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 166, 2021-10-07
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad
Renhållningstaxa 2022 med föreslagna förändringar
Renhållningstaxa 2022
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022 med
föreslagna förändringar
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022
Yrkande
Robert Jansson (SD) gör följande tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att komma med lösningar för hur vi
hanterar de som investerat i ett lätt lock och ej behövde det.
Kommunstyrelsen beslutar att det framgår i renhållningstaxan att lock som
väger över 35 kg drabbas av straffavgiften samt att de lock som väger mellan
15-35 kg och som kan lyftas och/eller vridas av ej drabbas av straffavgiften.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
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

Författningssamling
Renhållningschef
För kännedom

Registrator
Kanslichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 244

Dnr KS.2021.517

Kultur och fritids taxor och avgifter 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag på
taxor och avgifter för kultur och fritid att gälla från 2022-01-01.
Sammanfattning
Varje år sker en översyn och genomlysning av kultur och fritidstaxor och
avgifter samt de regelsystem som gäller för de kommunala anläggningarna.
Taxorna avser både de anläggningar som driftas i kommunal regi och de
anläggningar som driftas av föreningar och som kommunen ger bidrag till.
Vidare ingår även andra avgifter som sektorn har t ex för deltagande i
kulturskola och avgifter kopplat till biblioteksverksamheten.
Mindre justeringar föreslås vad avser fritidstaxorna. Justeringarna som föreslås
höjer en mindre andel av taxorna för föreningsverksamhet för dem över 20 år
samt privata och kommersiella förhyrare (taxa 1- taxa 4).
Under 2020 har beslut tagits att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa
tidigare fattade beslut avseende uppsägning av avtal med pensionärsföreningar.
Dessa avtal löper även 2022 varför pensionärsföreningarna även under
nästkommande år kommer att erbjudas lokaler med sk 0-taxa. Avtalen är
uppsagda och löptiden passerad kommer nytt förslag på taxor för
pensionärsföreningarna att tas fram, detta kommer att ingå för taxor 2023.
Avgifter för biblioteket och kulturskolan är oförändrade och ligger kvar på
samma nivå som föregående år.
Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än den bedömning som
kultur- och fritidsnämnden gör.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 84, 2021-10-14
Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid, 2021-09-06
Förslag om Taxor och avgifter för kultur och fritidsnämnden 2022
Gällande Taxor för kultur och fritidsnämnden 2021 - med föreslagna ändringar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektor kultur- och fritid
Författningssamling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 245

Dnr KS-EKO.2021.574

Investering i samband med exploatering av Nödinge
centrum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa en
investeringsbudget för genomförandet av detaljplanen för Nödinge centrum om
totalt 295 mkr varav 25 mkr i 2022 års investeringsbudget.
Sammanfattning
Nödinge är utpekat som en av Ale kommuns två centralorter. Målet är att
Nödinge ska växa till cirka 10 000 invånare och att orten utvecklas till en
tydlig småstad med alla de kvalitéer som det innebär. Ett första steg mot detta
mål är att bygga om Nödinge torg som idag är en stor hårdgjord
parkeringsplats till att bli ett centrum med bostäder, lokaler, kommunhus och
två tydliga torg. Projektet innebär att kommunen initialt kommer att få
investeringsutgifter på 295 mkr. Utgifterna kommer att fördelas mellan Ale
kommun och övriga exploatörer där Balder är den som kommer att vara den
största exploatören. Förhandlingar kommer att genomföras mellan Ale
kommun, genom samhällsbyggnad och exploatörerna.
Investeringarna på totalt 295 mkr för genomförande av detaljplan Nödinge
Centrum kommer att belasta kommunens kapitalkostnader under omkring 33 år
framöver varav cirka 56 mkr av dessa kommer att belasta taxekollektivet
genom VA-taxorna. Av det totala investeringsbeloppet på 295 mkr så utgörs
cirka 203 mkr av VA och skyfallsåtgärder, resterande 92 mkr av åtgärder på
allmän plats med mera.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 199, 2021-11-11
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-10-28
PM VA-kostnadsfördelning i samband med utveckling av Nödinge centrum,
2021-09-10
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Ekonomichef
Sektorchef samhällsbyggnad
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

25(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

26(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 246

Dnr KS.2021.505

Lokalförsörjningsplan 2023-2032
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
Lokalförsörjningsplan 2023-2032 Ale kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
servicenämnden i uppdrag att utreda, presentera och genomföra lösningar för
lokalbehoven tillsammans med verksamheterna utifrån det beslut
kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget
Sammanfattning
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2023-2032 redogör för kommunens
lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under
en tioårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda, kommunala
verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka behov som ingår i den
långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige, efter förslag från servicenämnden (2021-10-12 § 56).
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt
försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov
och undvika kostnader för outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen
lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver lokalbehov, även strategiska behov,
funktioner som måste finnas för en hållbar planering och hållbara lokaler.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut
och samtliga lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas
och skall ses som prioriterade. Om processen för investeringsbudget visar att
det inte finns ekonomiskt utrymme för samtliga investeringar som anges i
lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket investeringsutrymme som finns och
först därefter arbetas en prioriteringslista fram av beredningsgruppen och listan
ska även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas fram i tiden
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till
servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för
lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.
Kommunstyrelsen tillstyrker servicenämndens förslag till
lokalförsörjningsplan.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Servicenämndens beslut SERN § 56, 2021-10-12
Tjänsteutlåtande från sektor service, 2021-09-24
Lokalförsörjningsplan 2023-2032
Lokalplaneringsprocess i Ale kommun
Mål och strategier för lokalförsörjningen
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektor service
Författningssamlingen
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

28(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 247

Dnr KS-EKO.2021.554

Borgensbehov Alebyggen 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver
kommunfullmäktiges beslut KF § 216, 2020-12-14 och tecknar kommunal
borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen
skuld ingå borgen för AB Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för
bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål upp till ett högsta
lånebelopp om 1 128 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall
för denne, av vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid
förfall för denne, dennes ställföreträdare, att för kommunens räkning
fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar inom angiven ram.
Jäv
Stefan Ekwing (L) och Christina Oskarsson (S) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.
Sammanfattning
Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för 2022 med 1 128 000 000
kronor. Ansökan inför 2022 omfattar slutförande av 78 lägenheter på Änggatan
i Älvängen, produktion av 87 lägenheter på Folketshus- samt Mossvägen i Nol,
renovering av 35 lägenheter på Mossvägen i Nol etappvis samt projektstart på
Myternas väg i Älvängen.
I övrigt genomförs renovering av cirka 100 lägenheter på Södra Klöverstigen i
Nödinge etappvis. Reinvestering i miljonprogrammen på Folketshus-,
Mossvägen samt Klöverstigen innebär stamrenoveringar med nya våtrum samt
övriga huskroppsspecifika åtgärder.
Diverse reinvesteringsprojekt beaktar att en utökad takt inom nämnda områden
kan vara möjlig under året. Hänsyn har tagits till produktionsplan och vilket
belopp som kan komma att upparbetas under 2022.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

29(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medger en likviditetsmarginal som
kan komma att utnyttjas i samband med låneomläggningar och större
underhållsprojekt.
Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade
åtgärderna är angelägna för kommunens utveckling bedömer förvaltningen att
borgensansökan kan bifallas.
Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial, tre
gånger per år, till kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Alebyggen - Borgensbehov 2022
Kommunfullmäktiges beslut KF § 216, 2020-12-14
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Ekonomichef
För kännedom

AB Alebyggen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

30(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 248

Dnr KS-EKO.2021.327

Ansökan om bidrag till bygge av ny bro över
Slereboån i Röserna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge ett bidrag på
10 % av kalkylerad kostnad för att bygga en bro över Slereboån på del av
fastigheten Färdsle 4:2, skifte 3, vid Röserna.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet vid
överskridande om 200 tkr återigen hanteras av kommunfullmäktige för förnyad
bedömning.
Sammanfattning
Röserna Samfällighetsförening inkom 10 juni med en ansökan om bidrag för
att bygga en ny bro över Slereboån i Röserna. Ansökan har lämnats in med
hänvisning till den kommunala bestämmelsen om bidrag till enskilda vägar
(Kf § 50, 1997-04-04). I bestämmelsen anges att kommunen kan lämna bidrag
på högst 10 % av kalkylerad kostnad. Enligt ansökan finns det just nu en
budget hos föreningen på cirka 2 mkr. Ansökan får därmed bedömas avse ett
bidrag på upp till 0,2 mkr som skall styrkas med fakturor på de totala
kostnaderna för byggnationen av bron. Sektor kommunstyrelsen överlämnar
ärendet utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Yttrande angående bidragsansökan för ny bro över Slereboån i Röserna, 202111-09
Bilaga: Anbud från Bygg AB Olof Flink, inkommen 2021-06-28
Ansökan om bidrag till bygge av ny bro över Slereboån i Röserna, inkommen
2021-06-05
Länsstyrelsens beslut efter anmälan om vattenverksamhet, 2021-03-17
Yttrande från sektor samhällsbyggnad till länsstyrelsen, 2021-02-17
Offert tillfällig bro över Slereboån vid Röserna, 2020-12-11
Mark och miljödomstolens dom, 2015-04-17
Länsstyrelsens beslut, 2015-02-13
Yttrande från sektor samhällsbyggnad, 2013-03-15
Kommunfullmäktiges beslut Kf § 50, 1997-04-28
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge ett bidrag på 10 % av kalkylerad kostnad
för att bygga en bro över Slereboån på del av fastigheten Färdsle 4:2, skifte 3,
vid Röserna samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet vid överskridande om 200 tkr återigen hanteras av
kommunfullmäktige för förnyad bedömning.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Renée Lindegren
För kännedom

Ekonomichef
Kommunchef
Sektorchef samhällsbyggnad
Enhetschef Infrastruktur

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 249

Dnr KS-SOU.2021.277

Ny styrmodell Ale kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta styrmodell
för Ale kommun.
Sammanfattning
Med anledningen av att ärendet bordlagts föregående sammanträde, har nu
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på samordnad styrmodell för
kommunen. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att de viljeinriktningar
kommunens förtroendevalda fattar beslut om får den efterfrågade styrningen av
verksamheten, att de mål som sätts upp nås och att det råder en god ekonomisk
hushållning.
En förutsättning för modellen är den tillitsbaserade ledningsfilosofin och
övergången från styrning och kontroll till styrning och koll.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut KS § 220, 2021-11-02
Tjänsteutlåtande, 2021-10-13
Förslag till styrmodell
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunikationsenheten
Avdelningschef Strategi och uppföljning
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

33(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 250

Dnr KS-SÄK.2021.531

Program för krisberedskap och civilt försvar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
program för krisberedskap och civilt försvar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen och övriga nämnder att implementera programmet.
Sammanfattning
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt
överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) styr arbetet med
krisberedskap och civilt försvar i kommunerna.
I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap framgår det att
kommunen ska ta fram ett styrdokument som anger övergripande mål och
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Ale kommuns
arbete med krisberedskap och civilt försvar motsvarar detta styrdokument.
Syftet med planen är att:
·

Fastställa övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap
och civilt försvar för perioden 2021-2023.

·

Beskriva hur kommunen avser att arbeta med uppgifterna i
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

·

Bidra till ökad kunskap om vilka uppgifter som ingår i arbetet med
krisberedskap och civilt försvar.

Styrdokumentet för arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska bidra till
att utveckla och stärka kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar.
Kommunens verksamheter ska vara robusta, säkerställa en god krisberedskap
och förmåga att hantera olyckor, samhällsstörningar, extraordinära händelser
och dess konsekvenser
Detta styrdokument ligger till grund för ledning och styrning av krisberedskap
och krigsberedskap i kommunen, dess bolag, stiftelser och förbund och gäller
för samtliga nämnder och styrelser i Ale kommun.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Handlingskraft - Handlingsplan för att främja och utveckla en
sammanhängande planering för totalförsvaret 2021-2025
Program för krisberedskap och civilt försvar
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Säkerhetssamordnare civilt försvar
Säkerhetschef
Författningssamling
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 251

Dnr KS-SOU.2021.398

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för
delårsbokslut 2 – alla nämnder
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
förslaget och godkänna uppföljningen av internkontroll 2021 per
delårsbokslut 2.
Sammanfattning
Uppföljande kontroller i internkontrollplanen 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
utbildningsinsatser har blivit fördröjda på grund av den rådande covid-19
situationen.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god
internkontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-10
Internkontroll checklista 2021 (Utbildningsnämnden)
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Kommunstyrelsen
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Socialnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Servicenämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Kultur- och fritidsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Överförmyndarnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Samhällsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare Strategi och uppföljning
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 252

Dnr KS-SOU.2021.445

Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa intern kontrollplan för 2022.
Sammanfattning
Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.
Inför internkontrollplan 2022 har förvaltningen gjort en riskinventering samt
värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna har
sammanställts i en bruttolista som delgivits kommunstyrelsens AU vid
sammanträde 2021-10-26. Under detta sammanträde prioriterades tre risker
som ska hanteras i internkontrollplanen 2022 för KS.
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internkontrollplan för
kommunstyrelsen som innehåller de prioriterade riskerna, kontrollmoment med
uppföljande kontroller samt åtgärder som ska minska sannolikheten att risken
inträffar eller lindra konsekvenserna om risken inträffar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-10
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare Strategi och uppföljning
För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 253

Dnr KS-EKO.2021.553

Begäran från socialnämnden om tillåtelse att göra
underskott 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillåta
socialnämnden för år 2022 göra ett underskott motsvarande högst 15 mkr.
Sammanfattning
Socialnämnden har i sitt beslut kring verksamhetsplan och budget inkommit
med en begäran om att göra ett underskott motsvarande högst 15 mkr.
Enligt sektor socialtjänst bedömning har nämnden under flera år haft relativt få
platser på särskilt boende för äldre, ställt i relation till kommunens storlek.
Hösten 2021 ökade behovet av platser, vilket föranledde öppning av ytterligare
åtta platser. Högst sannolikt kommer detta inte vara tillräckligt utan under 2022
kommer ställning behöva tas till behovet att öppna ytterligare platser.
Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6 mkr och ytterligare 10 platser
motsvarar 8-9 beroende på hur bemanningen kan lösas mkr. Sektorn bedömer
att det ekonomiska utrymmet inte finns i ramtilldelningen och nämnden
efterfrågar därför möjligheten hos kommunstyrelsen att göra underskott
motsvarande högst 15 mkr för att hantera det ökade behovet av platser.
När budgeten för Ale kommun beslutades så bedömdes skatteintäkterna uppgå
till 2 107 mkr, den senaste skatteprognosen ihop med uppdaterad
befolkningsprognos visar på att skatteintäkterna nu prognostiseras bli cirka 10
mkr högre än budgeterat. Detta medför att, så som läget bedöms just nu, så
klarar kommunen att finansiera ett underskott upp till 10 mkr hos
socialnämnden samtidigt som kommunen klarar sitt budgeterade resultat
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Socialnämndens beslut SN § 82, 2021-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att tillåta socialnämnden för år 2022 göra ett
underskott motsvarande högst 15 mkr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef socialtjänst
Ekonomichef
För kännedom

Kommunchef
Socialnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

39(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 254

Dnr KS.2021.544

Remiss avseende Hälso- och sjukvårdsavtal och
tillhörande överenskommelser 2022-2026
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat
remissvar avseende förslag till revidering av hälso- och sjukvårdsavtal med
tillhörande överenskommelser.
Sammanfattning
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det
förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal, som avser reglera samverkan
och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra
Götalandsregionen. Socialnämnden har i beslut SN § 89, 2021-11-17 föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar.
Remissvaret är framtaget av förvaltningen i samverkan med andra kommuners
tjänstepersoner med olika kompetenser och befattningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Socialnämndens protokoll SN § 89, 2021-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst, 2021-10-29
Remissvar, 2021-10-28
Missiv Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal, 2021-10-01
Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser,
2021-10-01
Samverkan kring remissversionen av hälso- och sjukvårdsavtalet och
tillhörande överenskommelser, 2021-11-09
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef socialtjänst
För kännedom

Kommunjurist

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40(56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 255

Dnr KS.2021.543

Remiss avseende förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat
remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och
nära vård.
Sammanfattning
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på
förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.
Socialnämnden har i beslut 2021-11-17 SN § 88 föreslagit kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar. Remissvaret är
framtaget av förvaltningen i samverkan med andra kommuners tjänstepersoner
med olika kompetenser och befattningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Socialnämndens beslut SN § 88, 2021-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst, 2021-10-29
Remissvar, 2021-10-28
Missiv Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 2021-10-01
Remissversion Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 202110-01
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef socialtjänst
För kännedom

Kommunjurist

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 256

Dnr KS.2021.455

Avskaffande av politiskt sakkunniga
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att från och med
utgången av mandatperioden 2022 (kommunstyrelsen) avskaffa de politiskt
sakkunniga. Därmed ska uppdraget till kommunfullmäktiges presidium (dnr
KS.2020.254) att genomföra en utvärdering anses avslutat.
Sammanfattning
Politiskt sakkunniga infördes genom ett beslut i kommunfullmäktige 2018-1119 § 206. För närvarande finns därvid möjligheter för politiskt sakkunniga
motsvarande 40 procent, fördelat enligt 20 procent för styrande minoritet, 15
procent för Socialdemokraterna och 5 procent för Sverigedemokraterna.
Systemet används av styrande minoriteten samt av Socialdemokraterna i
samverkan med Vänsterpartiet.
I arbetet med översyn av nämndorganisationen inför kommande mandatperiod
har det framkommit att det råder politisk enighet om att avskaffa systemet med
politiskt sakkunniga. Demokratiberedningen har därvid konstaterat att en
utvärdering är överflödig och att ett beslut bör fattas redan nu om att avsluta
systemet med politiskt sakkunnig när innevarande mandatperiod löper ut för
kommunstyrelsens del.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Demokratiberedningens beslut DB § 10, 2021-10-25
Kommunfullmäktiges beslut KS § 172, 2020-10-19
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kanslichef
Kommunsekreterare
För kännedom

Löneenheten
Politiskt sakkunniga

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 257

Dnr KS.2020.436

Förslag på omorganisering mellan kommunstyrelsen
och samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända förslag till reglementesförändring
avseende ansvar för mark- och bostadspolitik, trafikpolitik och
infrastrukturfrågor, övergripande klimat- och miljöfrågor, enskilda vägar,
kollektivtrafik, receptfria läkemedel och ansvar enligt plan- och bygglagen
avseende översiktlig planering till samhällsbyggnadsnämnden för remiss.
Kommunstyrelsen beslutar att remisstiden löper till och med 2022-01-31.
Sammanfattning
Under våren 2021 remitterades förslag rörande ansvar för strategisk
trafikpolitik, infrastruktur, övergripande klimat- och miljöfrågor med mera till
samhällsbyggnadsnämnden.
Under maj 2021 påbörjade samhällsbyggnadsnämnden arbetet med översyn av
hela samhällsbyggnadsprocessen. Under arbetet blev det tydligt att det krävs ett
omtag kring ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen för att hantera en effektiv organisering, varav
kommunstyrelsen beslutade att avsluta ärendet i avvaktan på framtagande av
samhällsbyggnadsprocessen.
Nu har sektor kommunstyrelsen tagit fram ett förslag på förändringar i
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämndens reglementen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Förslag på ändringar 2021-11-17
Förslag reglemente för kommunstyrelsen 2021-11-17
Förslag reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-17
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 258

Dnr KS-EKO.2021.552

Omdisponering av medel hos kultur- och
fritidsnämnden avsedda för investering i hjullastare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämnden får lov att
omdisponera 306 tkr från investering inköp maskiner till kultur- och
fritidsnämndens reinvesteringsanslag. Beslutet fattas under förutsättning att
motsvarande beslut fattas på efterföljande kultur- och fritidsnämnd.
Sammanfattning
Sektor kultur och fritid har behov av att förnya maskinparken samt tekniska
tillhörande hjälpmedel för att tillgodose behovet av daglig skötsel av
kommunens idrottsanläggningar. Befintlig utrustning är uttjänt och bör
omgående ersättas för att inte riskera avbrott eller försämrade förutsättningar
för kommunens idrottsföreningar. Efter genomlysning av behovet har det dock
uppdagats att investeringsposterna var för sig inte är tillräckliga för att täcka
behovet och kostnaden fullt ut. Förslaget är därför att omdisponera de
överförda investeringsmedlen från föregående år och med dessa förstärka
årsanslaget med motsvarande summa.
Uppskattad totalvolym för investeringen i sin helhet förväntas uppgå till
maximalt 800 tkr. Ett ofullständigt beslutsunderlag inför kultur- och
fritidsnämndens sammanträde i november medför att nämndens beslut bör
skjutas på till kommande nämnd i december. En förutsättning för detta är dock
att kommunstyrelsen fattar ett förhandsbeslut som verkställs först när och om
kultur- och fritidsnämndens beslut överensstämmer med kommunstyrelsen
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Kultur- och fritidsnämndens beslut § KFN 91, 2021-11-18
Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Ekonomichef
Sektorchef kultur- och fritid

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 259

Dnr KS.2021.573

Politiskt initiativärende från
samhällsbyggnadsnämnden: Tillsättande av politisk
referensgrupp för att följa arbetet med fördjupad
översiktsplan Älvängen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som två medlemmar i den politiska
referensgruppen för arbetet med FÖP Älvängen som
samhällsbyggnadsnämnden i beslut SBN § 214, 2021-11-11 har tillsatt.
Sammanfattning
FÖP Älvängen betyder mycket för andra planer men framför allt för Älvängens
utveckling. Den finns därför en hög förväntan och ett stort intresse kring den
kommande FÖP Älvängen. Sektor samhällsbyggnad har organiserat,
strukturerat och startat upp arbetet. Man har tillsatt projektgrupp och styrgrupp
på tjänstemannanivå. Det finns stora fördelar med att även tillsätta en politisk
grupp som kan följa men inte styra arbetet. Gruppen är tänkt som en politisk
referensgrupp som sektor samhällsbyggnad kan reflektera saker med som en
del i sin handläggning för att informera om utvecklingen med mera. Gruppen
kan också fungera som ett stöd för politiken att se vilka andra frågor som kan
påverka FÖP:ens utveckling och som kan behöva ett politiskt
ställningstagande.
Den politiska referensgruppen har inget beslutsmandat. Alla beslut ska fattas
av ansvariga i linjeorganisationen enligt gällande reglementet, vilket kan vara i
samhällsbyggnadsnämnden, KS och KF. För att arbetet ska fungera smidigt
behöver referensgruppen kunna träffas med kort varsel och inte vara så stor.
Den behöver dessutom ha representation från såväl samhällsbyggnadsnämnden
som kommunstyrelsen. Ordföranden jämte förste vice ordföranden i de båda
nämnderna är en lämplig formering.
Samhällsbyggnadsnämnden valde i beslut SBN § 214, 2021-11-11 att tillsätta
en politiska referensgrupp för arbetet med FÖP och har föreslagit till
kommunstyrelsen att utse två medlemmar från kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 214, 2021-11-11
Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen ska tillsätta
kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som
medlemmar i den politiska referensgruppen för arbetet med FÖP Älvängen
som samhällsbyggnadsnämnden i beslut SBN § 214, 2021-11-11 har tillsatt.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kanslichef
För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 260

Dnr KS-SOU.2021.438

Snabbladdstationer – möjligheter till försäljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen att försälja
snabbladdstationen i Älvängen.
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen att försälja
snabbladdstationen i Nödinge inklusive sammanhängande kanalisation mm för
förberedda laddpunkter i Nödinge.
Kommunstyrelsen beslutar att respektive fastighetsägare ska erbjudas att köpa
respektive anläggning och att anläggningarna annars ska försäljas genom
anbudsförfarande.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna av Ale El Ekonomisk förening den 3
november 2021 undertecknat avtal om avveckling av 2016 års avtal avseende
laddinfrastruktur.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 8 juni 2021, § 136, gett förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheten till försäljning av laddstolpar för att säkerställa långsiktig
och ekonomisk hållbar drift. Uppdraget avser snabbladdstationerna i Älvängen
och Nödinge. Förvaltningen gör bedömningen att en försäljning är möjlig. En
försäljning av snabbladdstationerna kompliceras av att snabbladdstationerna är
placerade på annans mark med stöd av nyttjanderättsavtal, i Nödinge med 1årsavtal samt av att Ale El Ekonomiska förening (Ale El) har skjutit till medel
för snabbladdstationen i Älvängen. Laddstationen i Älvängen används också
för laddning av kommunens egna verksamhetsfordon. Ett avtal har utarbetats
med Ale El för att reglera en avveckling av 2016 års avtal avseende
laddinfrastruktur.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-17
Avtal med Ale el
Uppsägning av avtal
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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KS § 261

Dnr KS-SÄK.2021.528

Förslag på att upphäva politisk referensgrupp för
Tidiga samordnade insatser (TSI)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva den tvärpolitiska referensgruppen för
Tidiga samordnade insatser (TSI).
Sammanfattning
Ale kommun arbetar med flera samverkansformer av strategiskt och direkt
förebyggande, främjande och riktat arbete. Exempel på dessa forum är bland
annat SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid), lokalt BRÅ
(brottsförebyggande råd) Trygg-I-Ale och Tidiga samordnade Insatser (TSI)
för barn och unga.
För att effektivisera resursanvändandet och fortsatt utveckla formerna för
samverkan föreslås att den tvärpolitiska referensgrupp som är kopplad till TSI
upphävs och att dialog kring gemensamma och övergripande frågor sker inom
och mellan nämnder vid behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-26
Uppdrag från förvaltningsledningen – Översyn av främjande och förebyggande
arbete – barn och unga i Ale kommun
Kommunstyrelsens beslut KS §§ 33, 2016-02-23
Program för trygghet och säkerhet 2021 - 2024 Ale kommun
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunchef
Utvecklingsledare social hållbarhet och folkhälsa
Strategisk samordnare för trygghet och missbruksprevention
SSPF-koordinator
För kännedom

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
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Säkerhetschef
Avdelningschef Strategi och uppföljning
Kanslichef

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 262

Dnr KS-HR.2021.221

Riktlinje för bisyssla
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
gällande policy för bisysslor vid anställning i Ale kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2017-09-11.
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för bisyssla
Sammanfattning
Denna riktlinje fastställer kommunens syn på bisyssla. Vad är en bisyssla och
vilket ansvar har medarbetaren i sin anställning gällande bisyssla.
Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna, dock har medarbetare ett egen ansvar i
att anmäla eventuell bisyssla. Chef ansvarar för att anställda medarbetare inom
enheten informeras om denna riktlinje samt att följa upp eventuell bisyssla.
Riktlinjens definition fastställer vad en bisyssla är, varför bisyssla regleras och
hur medarbetare och chef ska förhålla sig till bisyssla. Ytterligare som tas upp
är bedömning inför beslut, de tre kategorierna av ottillåten bisyssla samt
förfarande och rappotering av otillåten bisyssla.
Den nu gällande policyn tas bort i samband med att styrdokument ses över.
Med den nya riktlinjen kommer kommunstyrelsen att besluta över riktlinjen för
bisyssla, vilket ger utrymme att hantera justeringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-12-01
Riktlinje för bisyssla
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Författningssamlingen
HR-chef
Kommunchef
För kännedom

Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 263

Dnr KS.2021.257

Justering i delegeringsordning för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att göra följande justeringar i kommunstyrelsens
delegeringsordning:
Hela ärendegruppen Färdtjänst och riksfärdtjänst utgår
A20 - meddelande om vistelseförbud med anledning av covid-19 utgår
A14 - ordet "omprövning" justeras till "ändring"
Kommunstyrelsen beslutar att göra följande tillägg i kommunstyrelsens
delegeringsordning:
A28

Beslut om justering i
klassificeringsstruktur

Kanslichef

A29

Besvarande av remisser
Avdelningschef
från
strategi och
samhällsbyggnadsnämnden uppföljning
avseende planärenden

Arkivarie
Kommunchef

Sammanfattning
Tre ändringar behöver ske i befintlig delegeringsordning. Färdtjänst och
riksfärdtjänst ska utgå, då det ej längre hanteras av kommunstyrelsen.
Delegationen A20 utgår, då regleverket ej längre är relevant. Delegationen A14
uppdateras enligt gällande lagstiftning.
Kommunstyrelsens delegeringsordning föreslås kompletteras med två
delegationer. Den första delegationen handlar om att underlätta för
förvaltningen att göra justeringar i gällande klassificeringsstruktur.
Kommunstyrelsen har antagit en sådan och när den sedan ska konkretiseras i
form av informationshanteringsplaner kan justeringar behöva ske. Det
underlättar om sådana justeringar kan hanteras på delegation.
Den andra delegationen avser att ge delegation till förvaltningen, i form av
avdelningschefen för strategi- och uppföljning, att besvara remisser från
samhällsbyggnadsnämnden i planärenden. Idag besvarar kommunstyrelsen som
en helthet inte remisserna, utan det sker, inte helt strukturerat, genom enskilda
tjänstemäns försorg. Genom att skapa en delegation kan kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

avge ett samlat svar till samhällsbyggnadsnämnden i dessa frågor.
Delegationen gäller självfallet inte i frågor av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kanslichef
Författningssamling
För kännedom

Berörda delegater

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 264

Dnr KS.2021.140

Redovisning av ej slutbehandlade motioner för andra
halvåret 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen
av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna.
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska
beredas på ett sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så ej sker
ska redovisning lämnas till kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges
arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de
motioner som ej beretts färdigt. Senaste redovisning gjordes inför
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj.
För närvarande finns tre inneliggande motioner. En av motionerna har varit
inneliggande i mer än ett år och två inkom för mindre än sex månader sedan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kanslichef
För kännedom

Berörda handläggare

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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KS § 265

Dnr KS.2021.4

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. Dessa
beslut redovisas till kommunstyrelsen.
Till kommunstyrelsen redovisas listor på delegeringsbeslut fattade under
perioden 2021-10-27 till och med 2021-11-30.
Beslutsunderlag
Lista på delegeringsbeslut från 2021-10-27 till 2021-11-30 för ärenden inom
ärendetypen HR och organisation
Lista på delegeringsbeslut från 2021-10-27 till 2021-11-30 för övriga
ärendetyper

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

56(56)

PROTOKOLL
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KS § 266

Dnr KS.2021.6

Redovisning av underrättelser och beslut
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Följande handlingar har delgivits kommunstyrelsen:
Beslut § 96 om förslag till uppdaterad förbundsordning med tjänsteutlåtande
och dokument med förslag på uppdaterad förbundsordning
Mejl från Henrik Svedberg, förbundschef för Samordningsförbundet Älv &
Kust om förslaget till ny förbundsordning
Beslut § 70 om att översända skrivelse "Meddelande av budget 2022
Samordningsförbundet Älv & Kust" till förbundets medlemmar med dokument
om återkoppling av tidigare samråd om budget

Justerandes sign.
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