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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Plats och tid

Lokal Aleväv och via bild- och ljudöverföring kl.08:3012:20
Ajournering: 11:15-11:22

Beslutande på plats i
lokalen

Mikael Berglund (M), ordförande
Monica Samuelsson (S)

Beslutande via bildoch ljudöverföring

Ann Lundgren (S)
Christina Oskarsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Dan Björk (M)
Henrik Fogelklou (M)
Stefan Ekwing (L)
Sune Rydén (KD)
Birgitta Andersson (V) tjg Sven Engdahl (V)
Renée Palmnäs (FiA)
Robert Jansson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)

Närvarande
ersättare via bild- och
ljudöverföring

Johnny Sundling (S)
Lena Orstadius (S)
Johan Nordin (S)
Maj Holmström (M)
Oliver Andersson (M)
Åke Niklasson (C)
Geo De Maré (MP)
Staffan Andersson (KD) §§ 43-47
Ronny Alm (SD)
Jörgen Sundén (SD)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Monica Samuelsson

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-03-18

Paragrafer

§§ 43 - 75

Underskrifter

Sekreterare
Amra Muminhodzic

2(53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Ordförande
Mikael Berglund
Justerande
Monica Samuelsson
Övriga närvarande via Maria Reinholdsson, kommunchef
bild- och ljudöverföring Daniela Ölmunger, avdelningschef

§§ 44-46
Maria Palm, utvecklingsledare § 44
Ken Gunnesson, ekonomichef § 46

Övriga närvarande på
plats i lokalen

Amra Muminhodzic, kommunsekreterare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-16

Tillkännages från och med

2021-03-18

Tillkännages till och med

2021-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Amra Muminhodzic

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16
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24
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

29

41

42 - 43
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16
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Ansökan om deltagande i "Digital Twin Cities
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Internkontrollplaner 2021
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Initiativärenden gällande återrapportering av arbetet
med sommarjobb 2021

56

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

53 - 54
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 43

Dnr KS.2021.3

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan.
Sammanfattning
Följande ärende utgår från dagordningen:
Motion från Sverigedemokraterna om att förbjuda passiv insamling av pengar
Följande ärenden lades till på dagordningen efter kallelsens publicering:
Utgångspunkter för hanteringen av covid-19
Avgifter rörande serveringstillstånd
Initiativärende till kommunstyrelsen gällande återrapportering av arbetet med
sommarjobb 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

7(53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 44

Dnr KS-SOU.2021.50

Information om ärendet Remiss: Ett bättre underlag
för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Utvecklingsledare Maria Palm informerar om ärendet Remiss: Ett bättre
underlag för att bedöma bostadsbristen (DS:2021:2)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 45

Dnr KS-SOU.2021.82

Information om ärendet ansökan om deltagande i
"Digital Twin Cities Centre"
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Avdelningschef Daniela Ölmunger informerar om ärendet ansökan om
deltagande i "Digital Twin Cities Centre".

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 46

Dnr KS-EKO.2021.53

Information om årsredovisning Ale kommun och dess
bolag 2020
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ekonomichef Ken Gunnesson och avdelningschef Daniela Ölmunger
informerar om ärendet årsredovisning Ale kommun och dess bolag 2020.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 47

Dnr KS.2021.8

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informtionen.
Sammanfattning
Kommunchef Maria Reinholdsson informerar om att sektorchef för
samhällsbyggnad ska sluta.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 48

Dnr KS-EKO.2021.53

Årsredovisning Ale kommun och dess bolag 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Årsredovisning 2020 för kommunen och dess bolag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller
underskott ska överföras till nämnderna 2021.
Sammanfattning
År 2020 har under 10 av årets månader präglats av konsekvenserna av
Coronapandemin. I första linjen har kommunens äldreomsorg,
funktionsstödsverksamheter och hälso- och sjukvård arbetat med att ställa om
för att mota och begränsa smitta samt i förekommande vårda smittade. Skolan
har i omgångar bedrivits på distans och kultur- och fritidsaktiviteter har ställt
om och in. Under våren tog arbetet med att säkra tillgången till material och
personlig skyddsutrustning stort utrymme. Tack vare engagemang i
föreningsliv och näringsliv klarade Ale en internationellt svår situation med
bravur.
Arbetet de med strategiska målen är i stort i fas men har påverkats av
pandemin. Verksamheten över lag har behövt ställa om till helt nya
förutsättningar och året präglas av ständiga omprioriteringar. Kommunen har
som arbetsgivare haft flera medarbetare som arbetat på distans för att bidra till
minskad samhällsspridning. Under perioder har sjukfrånvaron varit hög men
verksamheten har i stort kunnat bedrivas utan större inskränkningar. Det
ekonomiska läget har påverkats av pandemirelaterade statsbidrag samt
omställd verksamhet vilket totalt innebär ett större positivt resultat i relation till
budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-26
Årsredovisning för Ale kommun och dess bolag 2020
Affärsverksamheten 2020
Exploateringsområde Lärkås/Kiellers damm
Exploateringsområde Östans
Beslutet skickas till
För kännedom

Samtliga nämnder
Ekonomichef
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 49

Dnr KS-EKO.2021.54

Kommunstyrelsens årsredovisning 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2020.
Sammanfattning
2020 har Coronapandemin präglat Ale kommun som lokalsamhälle och
organisation. Mars inleddes med övergång i stabsläge som varade fram till
sommaren och som därefter inneburit koordinering av extraordinära insatser
samt beredskap vid förändringar. Uppdrag av mindre brådskande karaktär har
fått prioriteras ner eller genomföras på andra vis än tidigare planerats för.
Kommunstyrelsen har sedan i mars och under resten av 2020 ansvar för
centralförråd rörande skyddsutrustning inklusive inköp, leverans till
verksamheterna och hantering av egentester. Under 2020 har kommunstyrelsen
arbetat med att förtydliga uppdrag och utveckla kvaliteten på de tjänster som
levereras genom att bland annat förbättra och beskriva rutiner och riktlinjer på
en rad olika områden.
Från halvårsskiftet 2020 har kommunstyrelsen en ny organisation vilket också
präglat 2020 då nya chefer rekryterats och uppdrag förtydligats och utvecklats.
Verksamheten är indelad i fyra avdelningar, HR, Ekonomi, Kansli- och
säkerhet samt Strategi- och uppföljning. Enheterna Mark- och exploatering
samt IT har under hösten lämnat kommunstyrelsen för att övergå till sektor
samhällsbyggnad respektive sektor service.
Kommunens ekonomi är i balans. Under 2020 har kommunstyrelsens
förvaltning fortsatt utvecklingen av nytt budget- och analysverktyg Insikt samt
implementerat inköpshandboken som syftar till att öka kommunens
ekonomiska hushållning och skapa bättre förutsättningar för ordnade och
konkurrensutsatta inköp.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande. 2021-03-10
Årsredovisning 2020 kommunstyrelsen
Utfall Förtroendeverksamhet 2020 per nämnd och verksamhet
Beslutet skickas till
För kännedom

Ekonomichef
Avdelningschef Strateg- och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 50

Dnr KS-EKO.2021.24

Överföring investeringsbudget 2020-2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföringen av 96 249 tkr av 2020
års investeringsanslag till 2021.
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, 2021-03-10
Överföringar 2020-2021
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller
För kännedom

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 51

Dnr KS-EKO.2021.23

Revidering investeringsbudget 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 2021 års
redan beslutade investeringsanslag med 20 258 tkr.
Sammanfattning
I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och
nästkommande investeringsplan revideras också innevarande år.
Investeringsmedel som ej bedöms behövas under 2021 flyttas fram till 2022
alternativt stryks helt. Utökningar sker utifrån behov som har uppkommit sedan
beslut fattades om investeringsbudget 2021
Revideringen sker efter att överföring från 2020 till 2021 har beslutats, då vissa
av beloppen påverkas av överföring.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Revidering 2021
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller
För kännedom

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 52

Dnr KS-EKO.2021.25

Investeringsbudget 2022-2025
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
investeringsbudget för 2022-2025 med en totalvolym på 2 175 770 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 2022-2025 blir
därefter ett bland flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget.
Den föreslagna budgeten uppgår till 2 175 770 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 20211-03-10
Sammanställning investeringsbudget 2022-2025
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning att Parkeringshus
Nödinge ska utgå från investeringsbudget 2022-2025.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Robert Janssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller
För kännedom

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 53

Dnr KS.2021.64

Exploateringsavtal för detaljplan för bostäder inom del
av Rished 7:1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
upprättat exploateringsavtal som tecknas med Ahlafors Industrihotell AB
avseende genomförande av detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen tecknar ett
exploateringsavtal med Ahlafors Industrihotell AB. Avtalet innebär att
genomförandefrågor som hanteras i detaljplan för bostäder inom del av Rished
7:1 säkerställs genom avtal. Marken inom planområdet ägs till största delen av
Ahlafors Industrihotell som även är exploatör för området. Avtalet innebär inga
markregleringar mellan Ale kommun och Ahlafors Industrihotell. Ahlafors
Industrihotell ges möjlighet att uppföra ca 150-200 stycken bostäder inom
planområdet.
Exploateringsavtalet reglerar ansvar för utbyggnad av allmän plats, samt
allmänna-, gemensamma- och enskilda anläggningar. Avtalet hanterar även
fördelning av kostnader för planens genomförande. Huvudmannaskapet inom
detaljplanen är enskilt och de vägar som tillkommer inom planområdet är
tänkta att efter anläggande övertas av Nol ga:15 som förvaltas av Nol-Alafors
vägförening. Nya gator ska anläggas inom planområdet och Rishedsvägen som
är befintlig ska delvis byggas om för att uppnå en trafiksäker standard. Även en
kortare sträcka vid Randåsvägen, belägen utanför planområdet, ska byggas ut.
Ale kommun övertar ägande och drift för gatubelysning efter anläggande.
Vatten- och spillvatten ska anslutas till det kommunala vatten och
spillvattennätet. Ale kommun avser att överta ledningar för vatten- och
spillvatten inom planområdet när dessa är fullt utbyggda. Dagvattennätet inom
planområdet ska vara enskilt och hanteras av en eller flera
gemensamhetsanläggningar, vägdagvatten får dock ledas till närliggande
kommunalt dagvattennät.
Avtalet reglerar vidare att tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att gälla,
att Ale kommuns samhällsbyggnadsnämnd ska underteckna sådana
tilläggsavtal för Ale kommun samt samhällsbyggnadsnämnden ska lämna
medgivande innan avtalet överlåts på annan part.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-21 § 16

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-01-14
Exploateringsavtal
Kartbilaga
Plankarta, antagandehandling
Biotopskyddsdispens
Karta med illustrerade ytor
Trafikförslag Rished 7:1, 2020-11-26
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 54

Dnr KS.2021.63

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan
för bostäder inom del av Rished 7:1.
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny
bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska förutsättningar och
omgivande bebyggelse. Målet med den tillkommande bebyggelsen är att stödja
Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig service. Planen
säkerställer även gång- och cykelvägen i nord-sydlig riktning.
Planområdet är utpekat i ÖP 07 och i bostadsförsörjningsprogrammet.
Planärendet startades, med framtagande av program, 2000-04-11 § 87 och en
utställning 2 genomfördes 12 juni – 10 augusti 2020. Inkomna yttranden har
sammanfattats och kommenterats i ett utställningsutlåtande. I aktuell handling
har förtydliganden och justeringar gjorts, med utgångspunkt i inkomna
yttranden.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken.
Frågor om hälsa och säkerhet har, liksom miljö- och naturhänsyn utretts i
planen. Inför antagande har en fördjupad artinventering av hasselmus och ett
trafikförslag för Rishedsvägen tagits fram. Mindre justeringar i allmän plats
gata har gjorts för att möjliggöra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Rishedsvägen. Exploateringen är storskalig jämfört med kringliggande
bebyggelse. Men påverkan på omgivning har bedömts som acceptabel.
Påverkan på det närliggande riksintresset för naturvård, bedöms bli liten.
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. Det
bedöms möjligt att ta området i anspråk då utbyggnadsmöjligheterna i Alafors
är starkt begränsade och utveckling av befintliga orter får anses vara ett
väsentligt samhällsintresse. Samhällsbyggnad har i beslut 2020-01-21 § 15
föreslagit kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-21 § 15
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-12-08
Fastighetsförteckning 2020-06-04 - utställning 2
Genomförandebeskrivning 2020-12-08
Hasselmus och kompensationsåtgärder
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Illustrationskarta 2020-06-04 - utställningshandling 2
Samrådsredogörelse 2015-03-02 - utställning
Trafikförslag Rished 7:1
Utställningsutlåtande 2 2020-12-08
Utställningsutlåtande - utställning 2, 2020-06-04
Planbeskrivning 2020-12-08
Plankarta 2020-12-08
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 55

Dnr KS.2020.531

Motion om folkomröstning angående placering av ny
skola i Nol - Sven Nicolaisen (AD)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen
avslås.
Sammanfattning
Sven Nicolaisen (AD) har den 14 december 2020 lämnat en motion med
förslag om en folkomröstning angående lokalisering av en ny skola för orterna
Nol och Alafors. Skolan planeras att byggas på tidigare industrimark i Nol.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 med 22 ja-röster mot 6
nej-röster att placera den nya skolan i Brandsbo, Nol. Beslutet var i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Bakgrunden till motionen är enligt motionärens beskrivning att det föreligger
en oro kring placeringen då området kan innehålla markföroreningar som
uppfattas kunna ha en negativ påverkan på hälsan samt att skolan inte beräknas
vara färdigställd förrän tidigast år 2028.
Motionären förslår att frågeställningen ska vara "vill man ha eller inte ha en
skola i Brandsbo"
Folkomröstningar är enbart rådgivande och skolans placering har redan
fastställts i en demokratisk process med beslut i fullmäktige. Beslutet innebär
att endast om det av någon anledning finns skäl att avbryta projektering ska
ärendet åter till kommunfullmäktige för nytt ställningstagande.
Förvaltningens sammanlagda bedömning är därmed att en kommunal
folkomröstning formellt inte påverkar det fattade beslutet och att motionen
därför ska avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Motion om folkomröstning angående placering av ny skola
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till
motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21(53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på
Robert Janssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunstyrelsen
Sven Nicolaisen (AD)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 56

Dnr KS.2019.49

Motion från Sverigedemokraterna om att förbjuda
passiv insamling av pengar
Sammanfattning
Ärendet utgår.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

23(53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 57

Dnr KS.2018.256

Motion från Aledemokraterna - övertagande av
skötsel av fågeldammarna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning
Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, inkom 2018-09-05 med en motion om
övertagande av skötsel av fågeldammarna. I motionen föreslås följande:
att kommunen sköter själva området och att målet måste/bör vara att klassa
hela området runt sjöarna som en parkanläggning.
Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden, SBN §184, 2019-12-05,
som föreslår att motionen avslås. För att kunna ta ställning till motionen var det
kommunstyrelsens mening att underlaget behöver förtydligas och
kompletteras, KS § 55, 2020-03-24.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter i beslut 2020-11-05 § 169 föreslagit
att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens uppfattning om att
motionen ska avslås. Det finns risker av främst ekonomisk art samt är en fråga
som inte ingår i den kommunala kärnverksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-01
Motion från Aledemokraterna om övertagande av skötseln av fågeldammarna
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-05 § 184
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-05 § 169
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04 § 55
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2020-10-13
Information om kulturföreningen Svanen
Beslutet skickas till
För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden
Motionären

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24(53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 58

Dnr KS.2021.116

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa
för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med
2021-05-01.
Deltagande i beslut
Sverigedemokraternas ledamöter och Birgitta Andersson (V) deltar inte i
beslutet.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
ansvarar förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt
bland annat lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa.
BORF:s utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan
förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande
taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Tjänsteskrivelse BORF taxor för myndighetsutövning
BORF protokoll 2020-12-08
Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning:
Vi kan inte delta i dessa taxebeslut då det inte går att läsa sig till vad som är
ändrat. Vi vill få det tydligt klargjort hur mycket taxorna ändrats i förhållande
till förra årets taxa.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

25(53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Beslutet skickas till
För vidare hantering

BORF
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 59

Dnr KS.2021.117

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa
för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor att gälla från och med 2021-0501.
Deltagande i beslut
Sverigedemokraternas ledamöter och Birgitta Andersson (V) deltar inte i
beslutet.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
ansvarar förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt
bland annat lagen om skydd mot olyckor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa.
BORF:s utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan
förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande
taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning:
Vi kan inte delta i dessa taxebeslut då det inte går att läsa sig till vad som är
ändrat. Vi vill få det tydligt klargjort hur mycket taxorna ändrats i förhållande
till förra årets taxa.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27(53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 60

Dnr KS.2021.114

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla från och med 2021-0501.
Deltagande i beslut
Sverigedemokraternas ledamöter och Birgitta Andersson (V) deltar inte i
beslutet.
Sammanfattning
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) har i beslut 2020-1208 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och
med 2021-05-01.
BORF har utifrån beslutad långtidsstrategi för förbundet arbetat för att
likställa sotningsverksamheten i medlemskommunerna. Likformningen gäller
verksamheten som sådan men också taxan, och utgångpunkten från BORF:s
sida har varit att kommuninvånarna i medlemskommunerna ska betala en
likartad avgift för en likartad tjänst. Vidare har syftet varit att förenkla och
förtydliga taxekonstruktionen så att det blir mer förutsägbart vad de olika
tjänsterna kommer att kosta.
I Ale kommun har, till skillnad från i Kungälvs kommun, taxan inte räknats
upp utifrån det sotningsindex som tillhandahålls av Sveriges kommuner och
regioner (SKR). Det innebär att beslut om taxa i enlighet med förslaget från
BORF kommer att innebära högre taxa för Ales invånare jämfört med tidigare
taxa.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Gällande taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Protokoll BORF 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning:
Vi kan inte delta i dessa taxebeslut då det inte går att läsa sig till vad som är
ändrat. Vi vill få det tydligt klargjort hur mycket taxorna ändrats i förhållande
till förra årets taxa.

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

29(53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 61

Dnr KS.2021.115

Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga
och explosiva varor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa
för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla
från och med 2021-05-01.
Deltagande i beslut
Sverigedemokraternas ledamöter och Birgitta Andersson (V) deltar inte i
beslutet.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
ansvarar förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt
bland annat lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Tillståndsprövningen enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan
förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande
taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning:
Vi kan inte delta i dessa taxebeslut då det inte går att läsa sig till vad som är
ändrat. Vi vill få det tydligt klargjort hur mycket taxorna ändrats i förhållande
till förra årets taxa.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 62

Dnr KS-SOU.2020.504

Revidering av Energi- och klimatstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
energi- och klimatstrategi och upphäver energi- och klimatstrategin som antogs
16 december 2019 (KF §199)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna för
utbildning, omsorg och arbetsmarknad, kultur- och fritid, service,
samhällsbyggnad och kommunstyrelsen att ta fram handlingsplaner för 2021.
Sammanfattning
Ärendet är en revidering av Ale kommuns energi- och klimatstrategi som
antogs av kommunfullmäktige i december 2019.
Syftet med revideringen är att göra strategin till ett mer genomgående
övergripande strategiskt dokument som är teknikneutralt och håller över tid.
Detta bidrar också till att anpassa strategin bättre till en tillitsbaserad styrning
eftersom det ger ett större ansvar och en större frihet för nämnder och sektorer
att själva välja arbetssätt och aktiviteter för att nå målen. Syftet har också varit
att komplettera strategin med en ekonomisk konsekvensbeskrivning samt att
göra förtydliganden på några ställen där det fanns ett behov av detta.
Ambitionsnivån och riktningen i strategin är oförändrad och ligger fortfarande
i linje med Klimat 2030 och de klimatlöften som kommunen har antagit.
Strategins övergripande mål, fokusområden och riktningar samt arbetssätt är
oförändrade. Även nulägesinventeringen är oförändrad med undantag för
koldioxidbudgeten.
I genomförandet har ansvar lagts på varje nämnd att ta fram en handlingsplan
där verksamheterna själva får avgöra hur de bäst bidrar till att minska
klimatutsläppen. Förvaltningen bedömer att detta inte innebär en förändring för
resultatet med avseende på minskade utsläpp, utan att verksamheterna själva
har bäst kunskap om hur verksamheten kan förändra arbetssätt och vilka
åtgärder som ger mest klimatnytta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-18
Energi- och klimatstrategi 2030, med markerade ändringar
Energi- och klimatstrategi 2030 revidering
Kommunfullmäktiges beslut § 38 2021-01-25

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
För kännedom

Avdelningen för strategi och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 63

Dnr KS.2021.122

Ej verkställda fullmäktigebeslut under perioden 202001-01—2020-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till ny
trafikplan och hastighetsplan (dnr.2011.9) och organisatorisk flytt av
verksamheter mellan kommunstyrelsen, servicenämnden och
samhällsbyggnadsnämnden (dnr.2020.84) ska betraktas som verkställda.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
redovisningen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sektor
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en rutin för hantering och
rapportering av ej verkställda fullmäktigebeslut.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut, daterat 2005-03-29 § 9, beslutat att
kommunstyrelsen och kommunens nämnder årligen i ett särskilt ärende ska
redovisa beslutsuppdrag, ej verkställda beslut, som kommunfullmäktige lämnat
till nämnderna.
Sektor kommunstyrelsen har undersökt verkställigheten rörande beslut fattade
under perioden 2020-01-01--2020-12-31 och funnit att två av dem ej
verkställts. Det finns ytterligare sex ärenden varav två anses vara verkställda.
En övervägning bör göras kring hur relevant det är att alla äldre beslut på listan
forfarande ska verkställas. Vissa av ärendena är av karaktären att det kan ta år
innan 100% verkställighet uppnås och andra har fattats med ett tydligt
redovisningsdatum som inte ligger inom ramen för det år som följs upp.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Bilaga med förteckning över ej verkställda beslut 2021-02-23
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att sektor kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en rutin för hantering och rapportering av ej verkställda
fullmäktigebeslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

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

Kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 64

Dnr KS.2020.540

Remiss: Utredning om eventuellt
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvaret som sitt eget och därmed
avstyrka förslaget om att ge GR ett samordningsansvar rörande kulturfrågor.
Sammanfattning
GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) har remitterat en utredning
avseende att ge GR ett eventuellt samordningsansvar rörande kulturfrågor till
medlemskommunerna. Förslaget går ut på att inom ramen för GR formalisera
ett idag mer eller mindre informellt nätverk av kultur- och fritidschefer som
hanterar gemensamma kulturfrågor i samverkan med Västra
Götalandsregionen.
Av den remitterade utredningen framgår att berörda tjänsteorganisationer inom
området och externa parter såsom Västra Götalandsregionen och övriga
kommunalförbund inom länet är positiva till att ge GR ett samordningsansvar
inom kulturen. Vad gäller Göteborg stads uppfattning är den mer svårtydd.
Enligt utredningen är de huvudsakliga skälen för förslaget att det finns en stark
uppslutning i medlemskommunerna för att ge GR ett sådant uppdrag samt att
det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för
medlemskommunerna.
Vid ärendets beredning och i remissvaret görs bedömningen att det visserligen
finns formella skäl som skulle tala för att en samverkan skulle vara av godo,
men att det finns risker som bland annat handlar om kostnader, administrativ
överbyggnad och brist på konkreta synergier som gör att bedömningen blir att
det saknas tillräckligt starka skäl för att ge GR ett samordningsansvar avseende
kultur. Den befintliga organisationen på området fyller i tillräcklig omfattning
behovet varför en samverkan inom GR avstyrks.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Yttrande - svar på remiss avseende Utredning om eventuellt
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor, 2021-02-02
Remissbrev från Göteborgsregionens kommunalförbund
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden, 2021-01-28 § 13
Tjänsteutlåtande från sektor kultur och fritid, 2021-01-12

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Yrkande
Monica Samuelsson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till
kultur- och fritidsnämndens förslag.
Birgitta Andersson (V) yrkar bifall till Monica Samuelssons (S) yrkande.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på
Monica Samuelssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstordning godkänns:
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst för bifall till Monica Samuelssons (S) yrkande.
Med 8-ja röster mot 5-nej röster beslutar kommunstyrelsen enligt
förvaltningens förslag.
Ledamot/
Ja
tjänstgörande ersättare
Mikael Berglund (M)

X

Dan Björk (M)

X

Henrik Fogelklou (M)

X

Sune Rydén (KD)

X

Nej

Birgitta Andersson (V)

X

Monica Samuelsson (S)

X

Ann Lundgren (S)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Stefan Ekwing (L)

X

Renée Palmnäs (FIA)

X

Justerandes sign.

Avstår

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Robert Jansson (SD)

X

Alexis Tranmarker (SD)

X

Summa

8

5

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Göteborgsregionens kommunalförbund
För kännedom

Kommunchef
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 65

Dnr KS-SOU.2021.50

Remiss: Ett bättre underlag för att bedöma
bostadsbristen (Ds 2021:2)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa remissvaret.
Sammanfattning
Ale kommun instämmer i förslaget att Boverket får ett utökat uppdrag i att
beskriva, definiera och mäta behovsbaserad bostadsbrist på lokal, regional och
nationell nivå. Målsättningen är att tillhandahålla en uppsättning mått som
förvaltning och politiskt ansvariga kan relatera till och använda sig av för
bostadsförsörjning och planering.
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget kommer att underlätta
kommunens arbete med bostadsförsörjning. Boverket tar med hjälp av statistik
fram en rikstäckande bedömning av bostadsbristen i kommunerna. Särskilt
fokus läggs på bostadsbehov som inte tillgodoses på marknaden. Hänsyn tas
också till den demografiska utvecklingen och marknadsförutsättningar.
Boverket kommer att förse kommunen med ett underlag som beskriver
bostadsbrist och bostadsbehov. Underlaget kan sedan användas för analys,
beslut och åtgärder på lokal nivå.
Den samlade bedömningen är att förslaget kommer att underlätta och stärka det
lokala arbetet med bostadsförsörjning. Syftet är också att förbättra
förutsättningar för att uppnå regeringens och riksdagens mål för
bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-15
Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021:2
Mått på bostadsbristen, Boverket rapport 2020:21
Promemorian Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2),
2021-01-14 Fi2021/00138
Boverkets rapport mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande
bedömningar ska utföras, rapport 2020:21, Fi2020/05250
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare Maria Palm, maria.palm@ale.se

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 66

Dnr KS.2021.86

Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinje - systematiskt arbetsmiljöarbete.
Sammanfattning
Riktlinjen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) tydliggör hur
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på olika nivåer inom Ale kommun, och syftar
till att säkerställa att arbetsgivarens ansvar, när det gäller arbetsmiljön,
uppfylls.
Riktlinjen beskriver den övergripande processen när det gäller mål och syfte
för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet, vad det innebär och hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och säkerställas, samt ansvar och
roller.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att skapa en långsiktigt hållbar
organisation där det finns relevanta fysiska, sociala och organisatoriska villkor
och förutsättningar att tillsammans driva och utveckla verksamhet som skapar
värde för Aleborna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Riktlinje - systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Handläggare
Författningssamlingen
För kännedom

Samtliga nämnder
Samtliga chefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 67

Dnr KS-SOU.2021.82

Ansökan om deltagande i "Digital Twin Cities Centre"
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om att delta i "Digital Twin Cities
Centre".
Kommunstyrelsen beslutar att förnya ställningstagandet årligen under mars
månad.
Sammanfattning
En digital tvilling är en virtuell kopia av något som finns i verkligheten. Det
kan vara en kopia av en stad, ett vägnät eller något annat fysiskt objekt. Med
hjälp av den digitala tvillingen kan man testa och simulera vilken effekt och
påverkan olika åtgärder har. Metoden är kostnadseffektiv sett till de kostnader
som olika katastrofer kan innebära, t.ex. ras och skred och hjälper till att ta
fram optimala lösningar för det verkliga projektet. Det är en relativt ny metod
för att hantera komplexa samhällsfrågor som rasrisk, trafikproblem,
översvämningar, bränder, pandemier, stormar, segregation och liknande
utmaningar.
Kommunen har möjlighet att ansöka om medlemskap i Chalmers samarbete
"Digital Twin Cities Centre", DTCC. Samarbetet utvecklar kommuners och
regioners förutsättningar för att ta fram digitala tvillingar inom
samhällsplanering. Arbetet leds av Chalmers och huvudfinansieras av Vinnova
och har ett trettiotal medlemmar från företag, universitet och ett antal
kommuner som Göteborg och Härryda samt SKR.
Ale kommun har hög inflyttning och stor efterfrågan på bostäder och
samarbetet kan bidra för att underlätta och stödja planering och byggandet av
nya områden. Ale kommun är belägen i ett skred- och raskänsligt område där
användandet av digitala tvillingar kan förbättra kommunens möjligheter att
fatta långsiktigt hållbara beslut vid byggnation. Vid medlemskap förbinder sig
kommunen att medfinansiera 10 % av en heltidstjänst och medfinansieringen
sker i form av egen arbetad tid som redovisas till Chalmers. Arbetstiden kan
fördelas för en rad olika aktiviteter där t.ex. egen utveckling av en digital
tvilling är ett område, på samma sätt som kunskapsinhämtning genom att lära
sig mer om hur andra gör är ett annat exempel.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-17
Presentation om DTCC

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning att
kommunstyrelsen beslutar att inte ansöka om att delta i "Digital Twin Cities
Centre".
Monica Samuelsson (S) och Mikael Berglund (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att förnya
ställningstagandet årligen under mars månad.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på
Robert Janssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Avdelningschef strategi- och uppföljning
Sektorchef samhällsbyggnad
Sektorchef service

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 68

Dnr KS-SOU.2020.547

Sammanställning av nämndernas Internkontrollplaner
2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
sammanställningen av nämndernas internkontrollplaner 2021.
Sammanfattning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Alla nämnder har en beslutad internkontrollplan som bygger på risk- och
väsentlighetsanalyser inom följande riskområden: ekonomi, regelverk och
verksamhet.
I internkontrollplan 2021 fokuserar de flesta nämnder på området regelverk
och rubrikerna dokumenthantering och delegationsordning, samt bristande
kunskap om regelverk och policys i allmänhet och GDPR i synnerhet.
Alla nämnder har i sina internkontrollplaner kontrollmoment för att säkerställa
att en process eller rutin följs och att den är funktionell. Nämnderna har också
planerade åtgärder för att minimera risker eller den påverkan de har på
verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-10
Servicenämndens intern kontrollplan 2021
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens intern kontrollplan 2021
Överförmyndarnämndens intern kontrollplan 2021
Kultur- och fritidsnämndens intern kontrollplan 2021
Samhällsbyggnadsnämndens intern kontrollplan 2021
Utbildningsnämndens intern kontrollplan 2021
Internkontroll checklista 2021 (Utbildningsnämnden)
Kommunstyrelsen intern kontrollplan 2021

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare
För kännedom

Avdelningschef strategi och uppföljning
Samtliga sektorchefer

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 69

Dnr KS.2020.501

Kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning med anledning av att
tidigare beslut har fattats på bristande underlag samt att de ekonomiska
förutsättningarna väsentligt har förändrats.
Sammanfattning
2015-09-28 beslöt kommunfullmäktige (KF 2015-09-28 § 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.

Frågan kring övertagandet av huvudmannaskap av allmän platsmark som
hanteras av vägföreningar i Ale kommun har legat vilande under ett par år.
Under 2020 har frågan aktualiserats och en utredning gjordes som bland annat
innehåller en uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter. Frågan har behandlats hos
samhällsbyggnadsnämnden som i sitt beslut skickat ärendet vidare till
kommunstyrelsen för fortsatt hantering.
Utredningen som mynnade ut i en rapport hade som syfte att redovisa en
uppdaterad kostnadsuppskattning och komplettera den tidigare
handlingsplanen med saknat underlag.
Utredningen visar att 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 den tidigare
handlingsplanen från 2015.
Den främsta skillnaden från tidigare handlingsplan är att kostnader för framtida
underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25% påslag
för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Utredningen påvisar ökade
årliga driftkostnaderna efter övertagandet av alla vägföreningar på ca 12,5
mkr/år. I rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 mkr/år.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

De ökade driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i
kommunens driftsbudget då de beslutas årsvis av kommunfullmäktige. Det är
en kostnad som, om övertagandet genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget
utifrån hur övertagandet fortlöper. Det innebär således, efter att alla
vägföreningar är övertagna, att samhällsbyggnadsnämnden kommer att behöva
ianspråkta 12,5 mkr/år mer av kommunens samlade skatteintäkter som i annat
fall kunnat tillskjutas annan verksamhet.
Utredningen visar också att kostnadsuppskattningarna är uppskattningar vilket
medför att risk finns att de kan öka. Då upprustningen av vägstandarden ska
delas lika mellan vägföreningar och kommunen så innebär det troligen också
en ökad utdebitering till medlemmarna i respektive vägförening om det inte är
så att vägföreningen har avsatt kapital för att ta sin del av upprustningen.
Beslutet som fattades i kommunfullmäktige 2015-09-28 byggde bland annat på
felaktig hänvisning till PBL 6 kap. 26§ som upphävdes 2011-05-02. Den
tidigare lagstiftningen, PBL (1987:10), angav att kommunen hade huvudansvar
för allmän platsmark om inte detaljplan direkt angav enskilt huvudmannaskap.
I tjänsteutlåtandet var det således hänvisat till lagstiftning som ej vid tiden var
gällande.
De ekonomiska drift- och investeringskostnaderna har också sedan den tidigare
utredningen förändrats väsentligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-01-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 176 2020-11-05
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-11-05
Rapport: Kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale
kommuns tätorter
Beslutet skickas till
För kännedom

Ekonomichef
Sektorchef Samhällsbyggnad

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 70

Dnr KS.2021.105

Samråd inför budget Göteborgsregionen 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvaret som sitt eget.
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har till medlemskommunerna
remitterat samrådsunderlag för budget 2022. Beslut om budget fattas slutgiltigt
i förbundsfullmäktige i juni 2021.
Ale kommun har tidigare uttryckt att årsavgiften per invånare bör sänkas samt
att förbundet ska fokusera på och se över verksamhetens nytta för samtliga
medlemskommuner. Den uppfattningen kvarstår och utvecklas i remissvaret.
I förslaget till budget för 2022 ingår en sänkning av årsavgiften med för Ales
del 90 tkr, från från 2 371 tkr till 2 281 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Yttrande - Samråd inför budget Göteborgsregionen 2022
Remiss från GR
Protokollsutdrag GR 2021-02-12 § 237
Tjänsteutlåtande från GR, 2021-01-11
Strategisk inriktning 2020-2023
GR detaljbudget 2021
Beslutet skickas till
För vidare hantering

GR
För kännedom

Kommunchef
Ekonomichef
Kanslichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 71

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 delegeringsordning. Dessa
beslut redovisas till kommunstyrelsen.
Till kommunstyrelsen för sammanträdesdatum 2021-03-16 redovisas en lista
på delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-02-11 till och med 2021-0310 och en delegeringsbeslutslista för ärendegrupp HR- och organisation
daterad 2021-03-10.
Under dagens sammanträde har ett stickprov gjorts på två delegeringsbeslut ur
delegeringsbeslutslista 2021-02-11--2021-03-10.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslutslista 2021-02-11--2021-03-10
Delegeringsbeslutslista HR- och organisation, daterad 2021-03-10

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 72

Dnr KS.2021.6

Redovisning av underrättelser och beslut
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisade underrättelser och beslut.
Sammanfattning
Vattenmyndigheterna - frågor till kommunerna för rapportering av genomförda
åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020.

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 73

Dnr KS.2021.147

Utgångspunkter för hanteringen av covid-19
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen
under pågående pandemi ska följa lagar, regler samt rekommendationer från
beslutsfattande myndigheter på samma sätt som under ordinarie förhållanden.
Avvikelser från rekommendationer och allmänna råd ska beslutas av ansvarig
nämnd.
Sammanfattning
I ett år har pandemin haft samhället i sitt grepp och påvisat brister i samhällets
förmåga att hantera en kris som denna. Samtidigt har samhället visat att det
trots brist på planering funnits en god förmåga att ta sig an de svårigheter som
pandemin fört med sig. Sjukvården har klarat anstormningen, kommunen har
klarat sitt uppdrag och samverkan mellan det offentliga och näringslivet har
visat på vikten av gemensamma, kreativa, insatser i en situation som denna.
Pandemin har inneburit inskränkningar i människors frihet på ett sätt som har
krävt extraordinära begränsningar i grundlagsskyddade rättigheter såsom bland
annat mötesfriheten. Utifrån regeringsformens så kallade normgivningsmakt
finns möjligheter för regeringen samt statliga och kommunala myndigheter att
besluta om föreskrifter med stöd i lag. Det finns en hel uppsättning av i lag
beslutade föreskrifter och rekommendationer som anger hur såväl enskilda som
verksamheter ska agera i rådande situation. Därutöver finns det avvägningar
som behöver göras i den kommunala verksamheten och även där har
kommunens handlingslinje varit att agera i enlighet med de föreskrifter och
rekommendationer som finns.
Från det att pandemin inleddes har Ale kommuns handlingslinje varit att följa
de föreskrifter och rekommendationer som kommit från
Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och
därigenom stödja de nationella ansträngningarna för att mildra pandemins
konsekvenser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-14
Folkhälsomyndigetens föreskrifter och allmänna råd med anledning av covid19

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Beslutet skickas till
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 74

Dnr KS.2021.149

Avgifter rörande serveringstillstånd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med
det avtal som tecknats mellan Ale kommun och Göteborgs stad fastställa avgift
för ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn av dessa till 0 kronor under
perioden 2021.
Sammanfattning
Ale kommun har sedan 2019 ett samverkansavtal med Göteborgs stad rörande
uppgifter som åligger kommunen utifrån alkohollagen (2010:1622) samt lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Enligt avtalet har
avtalskommunen att följa de nivåer för ansöknings- och tillståndsavgifter som
beslutas av Göteborgs stad.
Vid möte i kommunstyrelsen Göteborgs stad 2021-03-03 beslutades att taxa för
alkoholserveringstillsyn och ansökan om serveringstillstånd 2021 fastställs till
0 kronor. Syftet med beslutet är att stötta en näring som är påverkad av
effekterna av coronapandemin.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-16
Avtal om samverkan med Göteborgs stad
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Socialnämnden
För kännedom

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 75

Dnr KS.2021.163

Initiativärenden gällande återrapportering av arbetet
med sommarjobb 2021
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att på kommunstyrelsens
sammanträde den 9 maj 2021 återrrapportera kring hur arbetet med
sommarjobb för 2021 fortskrider.
Sammanfattning
Dennis Ljunggren (S) väcker ett initiativärende i enlighet med kommunallagen
kap 4 § 20. Ärendet avser återrapportering från sektorerna kring hur arbetet
med att hitta lösningar för sommarjobb 2021 fortskrider.
Yrkande
Dennis Ljunggren (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag
att på kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj 2021 återrrapportera kring
hur arbetet med sommarjobb för 2021 fortskrider.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunchef
För kännedom

Samtliga sektorer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

