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KS § 181 Dnr KS.2022.3

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till kommunstyrelsen

inför sammanträdet. Föredragningslistan fastställs.
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KS § 182 Dnr KS.2022.8

Information om ärendet taxor och avgifter i

barnomsorgen

Beslut

Kommunstyrelsen noterar information.

Sammanfattning

Marcus Larsson, administrativ chef på sektor utbildning, och Lina Nelin,

utredare på sektor utbildning, ger information om ärendet taxor och avgifter i

barnomsorgen med tillämpningsregler.
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KS § 183 Dnr KS.2022.26

Kommunchefen informerar

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Maria Reinholdsson, kommunchef, ger information om följande områden:

· Arbetet med Program Millenium, tidigare Framtidens vårdmiljö
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KS § 184 Dnr KS.2022.646

Inrättande av kommunstyrelsens kultur- och

fritidsutskott

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett kultur- och fritidsutskott med

mandattid från 2022-12-01 till 2023-06-30.

Kommunstyrelsen beslutar, med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen

(2017:725), att kultur- och fritidsutskottet ska bereda och besluta i de frågor

som i kommunfullmäktiges beslut KF § 178, 2022-11-14 ålagt kommun-

styrelsen att ansvara för. Beslutet gäller med undantag,

- för de ärende som listas i 6 kap. 38 § kommunallagen; för de ärenden

som listas i 6 kap. 38 § kommunallagen ska kultur- och fritidsutskottet

vara beredande instans, och

- för ärende som är delegerat till annan i enlighet med kommunstyrelsens

delegeringsordning.

Kommunstyrelsen beslutar att utskottets beslut ska redovisas till

kommunstyrelsen löpande.

Sammanfattning

Den 14 november beslutade kommunfullmäktige att avskaffa kultur- och

fritidsnämnden från och med 2022-12-01. Ansvaret för att upprätthålla

bestämmelserna i kultur- och fritidsnämndens reglemente överläts i samma

beslut på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen inrättar i och med besluten ovan ett utskott som ska bereda

och besluta i kultur- och fritidsfrågor och såldes upprätthålla det ansvar som

åläggs kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges beslut den 14 november.

Enligt kommunstyrelsens reglemente får andra utskott än arbetsutskottet

inrättas med 3 ledamöter och 2 ersättare med den mandattid som

kommunstyrelsen bestämmer. Utskottet ska verka under en övergångsperiod

fram tills dess att utredningen om hur kultur och fritidsnämndens ansvar kan

fördelas på andra nämnder är färdig. Mandattiden bestäms för tiden från 2022-

12-01 till 2023-06-30.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott kommer dock inte att fatta beslut i

de ärenden som åläggs kommunstyrelsen men som omfattas av 6 kap. 38 §

kommunallagen (2017:725). För dessa ärenden ska istället kultur- och
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fritidsutskottet vara beredande instans. Detta undantag görs eftersom

kommunallagen inte tillåter att ett helt verksamhetsområde delegeras, utan

endast en grupp av ärenden. Ärenden som inte får delegeras framgår av

6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725).

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott kommer inte heller fatta beslut i

de ärenden som kommunstyrelsens delegeringsordning redan delegerar

beslutanderätten till annan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-23

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

För kännedom

Sektorchef kultur och fritid
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 185 Dnr KS.2022.648

Val till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att välja Mikael Berglund (M), Lena

Orstadius (S) och Robert Jansson (SD) till ledamöter i kommunstyrelsens

kultur- och fritidsutskott för tiden från 2022-12-01 till 2023-06-30.

2. Kommunstyrelsen beslutar att välja Sune Rydén (KD) och Caroline

Holmeberg (S) till ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

för tiden från 2022-12-01 till 2023-06-30.

3. Kommunstyrelsen beslutar att välja Mikael Berglund (M) till ordförande

i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott för samma tid.

4. Kommunstyrelsen beslutar att välja Lena Orstadius (S) till 1:e vice

ordförande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott för samma tid.

5. Kommunstyrelsen beslutar att välja Robert Jansson (SD) till 2:e vice

ordförande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott för samma tid.

6. Kommunstyrelsen beslutar att ledamot i kommunstyrelsens kultur- och

fritidsutskott invald för Moderaterna eller Sverigedemokraterna ska i

första hand ersättas av ersättare från Kristdemokraterna för tiden från

2022-12-01 till 2023-06-30.

7. Kommunstyrelsen beslutar att ledamot i kommunstyrelsens kultur- och

fritidsutskott invald för Socialdemokraterna ska i första hand ersättas av

ersättare från Socialdemokraterna för tiden från 2022-12-01 till 2023-06-

30.

8. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka

hur arvodesbestämmelserna ska utformas för förtroendeuppdrag i

kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Sammanfattning

Enligt 3 kap. 5 § och 6 kap. 42 § kommunallagen (2017:725) får det inrättas

utskott där ledamöter och ersättare väljs bland styrelsens ledamöter och

ersättare. Enligt reglementet för kommunstyrelsen får det för kommunstyrelsen

inrättas andra utskott än arbetsutskottet med 3 ledamöter och 2 ersättare.

Kommunstyrelsen har under sammanträdet § 184 beslutat att inrätta ett kultur-

och fritidsutskott med mandattid från 2022-12-01 till 2023-06-30. Under valet
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

väljs även utskottets ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

samt att inkallelseordning bestäms.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att han själv och Robert Jansson (SD) väljs till

ledamöter i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Dennis Ljunggren (S) yrkar att Lena Orstadius (S) väljs till ledamot i

kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Mikael Berglund (M) yrkar att Sune Ryden (KD) väljs till ersättare i

kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Dennis Ljunggren (S) yrkar att Caroline Holmeberg (S) väljs till ersättare i

kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Mikael Berglund (M) yrkar att han själv väljs till ordförande i utskottet.

Mikael Berglund (M) yrkar att Lena Orstadius (S) väljs till 1:e vice ordförande

i utskottet.

Mikael Berglund (M) yrkar att Robert Jansson (SD) väljs till 2:e vice

ordförande i utskottet.

Mikael Berglund (M) yrkar att ledamot i kommunstyrelsens kultur- och

fritidsutskott invald för Moderaterna eller Sverigedemokraterna ska i första

hand ersättas av ersättare från Kristdemokraterna för tiden från 2022-12-01 till

2023-06-30.

Mikael Berglund (M) yrkar att ledamot i kommunstyrelsens kultur- och

fritidsutskott invald för Socialdemokraterna ska i första hand ersättas av

ersättare från Socialdemokraterna för tiden från 2022-12-01 till 2023-06-30.

Mikael Berglund (M) yrkar följande uppdrag till förvaltningen:

"Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur

arvodesbestämmelserna ska utformas för förtroendeuppdrag i kommun-

styrelsens kultur- och fritidsutskott."

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslag på ledamöter och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på förslag på ersättare och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer proposition på förslag på ordförande, 1:e vice ordförande

och 2:e vice ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på eget förslag på inkallelseordning och finner

att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på eget uppdragsförslag och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

Huvudregistrator

Förtroendemannaregister

För kännedom

Sektorchef kultur och fritid
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 186 Dnr KS.2022.647

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta tillägg till kommunstyrelsens

delegeringsordning Bilaga 1 - Kommunstyrelsens delegeringsordning i kultur-

och fritidsfrågor enligt förslag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 att avskaffa kultur- och

fritidsnämnden och att det ansvar som kultur- och fritidsnämndens reglemente

ålagt nämnden ska överflyttas till kommunstyrelsen. I syfte att upprätthålla

detta ansvar inrättar kommunstyrelsen ett utskott för kultur- och fritidsfrågor.

Detta utskott ska verka under en övergångsperiod fram tills dess att en

utredning om hur kultur- och fritidsnämndens ansvar kan fördelas på andra

nämnder har färdigställts. Föreslagna tillägg till kommunstyrelsens

delegeringsordning utgörs av kultur- och fritidsnämndens tidigare

delegeringsordning exklusive de delar som redan omfattas av

kommunstyrelsens delegeringsordning.

Detta tillägg till delegeringsordningen blir en följdändring av att kommun-

styrelsen övertar ansvaret för kultur- och fritidsfrågor och således har behov av

att delegera beslutanderätten i vissa kultur- och fritidsfrågor till annan än

utskottet. Tilläggen i delegeringsordningen möjliggör för kommunstyrelsen att

fortsätta delegera beslutanderätten för de frågor som tidigare varit delegerade

från kultur- och fritidsnämnden. Delegaten är i förslaget samma delegat som

gällde när delegeringen kom från kultur- och fritidsnämnden. Att använda

samma delegat innebär att sektor kultur och fritid i stor utsträckning kommer

kunna fatta samma beslut som tidigare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-23

Bilaga 1 - Förslag till tillägg i kommunstyrelsens delegeringsordning

Förslag till tillägg i kommunstyrelsens delegeringsordning med föreslagna

ändringar
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Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

Demokratiutvecklare

För kännedom

Sektorchef kultur och fritid
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KS § 187 Dnr KS.2022.667

Initiativärende från Robert Jansson (SD): Uppdrag till

servicenämnden gällande skola i området Nol-Alafors

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta

planeringen av skola i Nol/Alafors sker under förutsättningen två skolor varav

en på Himlaskolans tomt i Alafors och en på befintlig skoltomt i Nol.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämnden

får i uppdrag att uppdatera beslutsunderlaget för ny skola i Alafors enligt

alternativ 2 Alafors och att skolan ska kunna inrymma minst 400 elever med

utbyggnadsmöjlighet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämnden

planerar för byggstart på Himlatomten så snart det är möjligt.

Sammanfattning

Varje ledamot i en nämnd får väcka ett ärende på eget initiativ, enligt

4 kap. 20 § kommunallagen (2017:725). Robert Jansson (SD) har före det att

kallelsen skickades ut till kommunstyrelsen anmält ett initiativärende gällande

servicenämndens planering om ny skola i området Nol-Alafors.

Kommunfullmäktige har tidigare gett servicenämnden i uppdrag i beslut § 104,

2022-06-20, att utreda alternativ 1 om placering av ny skola F-6 på befintlig

skoltomt i Nol. Alternativen framgår i det förslag som framfördes till kommun-

fullmäktige under samma sammanträde. Detta förslag från kommunstyrelsen

innebär att uppdraget ändras och att planeringen inriktas på både alternativ 1 och 2.

Beslutsunderlag

Skriftligt underlag initiativärende från Robert Jansson (SD), inkommen

2022-11-23

Yrkande

Robert Jansson (SD) yrkar bifall till eget förslag.

Jessika Loftbring (C) yrkar att ärendet bordläggs.

Dennis Ljunggren (S) tillstyrker Jessika Loftbrings (C) yrkande om

bordläggning.

Dennis Ljunggren (S) yrkar avslag till Robert Janssons (SD) förslag.
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Jessika Loftbrings (C) yrkande om

bordläggning och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) förslag och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Protokollsanteckning

Jessika Loftbring (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Centerpartiet anser att det är viktigt att vi förtroendevalda respekterar den

demokratiska processen. I juni i år fattade kommunfullmäktige beslutet att:

"Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utredning av placering av ny skola

F-6 på befintlig skoltomt i Nol enligt alternativ 1 i Uppdaterad rapport ny

skola F-6 Nol-Alafors, daterad 2022-03-28.

Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens presidium får i uppdrag att

återrapportera fortsatt utredning av alternativ 1 Nol, gemensamt till

presidierna i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden,

samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden senast den 15

december 2022."

Vi anser att vi bör avvakta den återrapporteringen innan nytt beslut fattas och

att förslag till beslut ska arbetas fram av servicenämnden och bygga på det

som utredningen ovan visat.

Dennis Ljunggren (S) ställer sig för Socialdemokraternas räkning bakom

protokollsanteckningen.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Servicenämnden

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

Förvaltningsledningen
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 188 Dnr KS.2022.407

Motion från Christer Pålsson (V) om införandet av

avgiftsfria arbetsskor i hemtjänsten

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning

Christer Pålsson (V) har inkommit med en motion om införande av avgiftsfria

arbetsskor i hemtjänsten som föreslår att kommunen gör följande:

· Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att, tillsammans med

berörda fackförbund, formulera en plan för ett strukturerat införande och

stadigvarande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten.

· Kommunfullmäktige tillskjuter medel för att finansiera ett införande och

stadigvarande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten.

Socialnämnden har beretts tillfälle att ge sin syn på motionen då det berör

deras verksamhetsområde. Som svar framhåller nämnden att det finns andra

personalgrupper inom sitt verksamhetsområde som har en belastning som är

minst lika fysisk och tung som för personalgrupperna inom hemtjänsten.

Motionen tar dock endast sikte på personalgrupper inom hemtjänsten. Vidare

framhålls att finansieringsfrågan är en fråga om pågående budgetarbete för år

2023.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att avslå Christer

Pålssons (V) motion.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-15

Motion om införandet av avgiftsfria arbetsskor i hemtjänsten - Christer Pålsson

(V)

Socialnämndens beslut SN § 108, 2022-10-06

Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar avslag till motionen.

Dennis Ljunggren (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till

motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen

beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) förslag och finner att

kommunstyrelsen avslår detsamma.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Socialnämnden

För kännedom

Christer Pålsson
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 189 Dnr KS-SOU.2022.442

Genomförande av Erik Liljebergs (M) motion "Låt det

synas när man kommit till Ale"

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt

kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden, ta

fram skisser och förslag på hur man kan uppföra tydliga skyltar eller

motsvarande ”landmärken” vid infarterna till kommunen i Surte, Bohus,

Alvhem och Kollanda samt undersöka möjligheten att tillverka skyltarna egen

regi eller via företag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige biföll i beslut § 22, 2021-01-25 en motion som lämnades

av Erik Liljeberg (M) om "Låt det synas när man kommit till Ale".

Förvaltningen har därefter arbetat fram ett genomförandeförslag efter dialog

med kommunstyrelsens arbetsutskott och digital dialog med medborgarna.

Information och diskussion har också förts med berörda myndigheter.

För att genomföra uppdragen behöver flera nämnder och förvaltningar

samarbeta då det krävs olika typer av förberedelser för genomförandet. Inom

ramen för kultur- och fritidsnämnden ryms uppdraget att arbeta med

kommunens offentliga utsmyckning och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar

redan för kommunens mark- och exploatering vilket innebär ansvar och

erfarenhet att samverka med markägare och avtala inom markfrågor.

I kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige läggs fokus på tydliga

skyltar eller motsvarande "landmärken" vid de statliga infarterna till kommunen

i Surte, Bohus, Alvhem och Kollanda. Kommunstyrelsen har efter att ärendet

återremitterats av kommunfullmäktige 2022-10-17 att låta nyvalda

kommunstyrelsen att ta ställning till ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidigare förslag som kommunstyrelsen

föreslagit till kommunfullmäktige i beslut KF § 136, 2022-09-20 men med

ändringsyrkande av Mikael Berglund (M) där uppdraget ändrades med tillägget

"samt undersöka möjligheten att tillverka skylten i egen regi eller via företag"

som lades till förslaget. Kultur- och fritidsnämnden avskaffades av av

kommunfullmäktige i beslut KF § 178, 2022-11-14 och ansvaret för nämndens

reglemente upprätthålls idag enligt samma beslut av kommunstyrelsen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut KF § 143, 2022-10-17

Kommunstyrelsens beslut KS § 136, 2022-09-20

Tjänsteutlåtande, 2022-09-01

Inkomna medborgarförslag - Ales entréer

Yrkande

Mikael Berglund (M) gör följande ändringsyrkande:

"Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt

kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden, ta

fram skisser och förslag på hur man kan uppföra tydliga skyltar eller

motsvarande ”landmärken” vid infarterna till kommunen i Surte, Bohus,

Alvhem och Kollanda samt undersöka möjligheten att tillverka skyltarna i egen

regi eller via företag."

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens ursprungliga förslag

och dels på eget ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i

enlighet med eget ändringsyrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Utvecklingsledare

Sektorchef kultur och fritid

Sektorchef samhällsbyggnad

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 190 Dnr KS-SOU.2022.620

Mål och budget för Ale kommun 2023-2026

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta

Moderata samlingspartiets, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas,

och Framtid i Ales mål och budget för åren 2023-2026 med

resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget, och

investeringsbudget, med ändring att uppdraget i avsnitt 3.3 i förslaget till

kommunfullmäktige "Hur vi kan arbeta bättre med samhällsnära träd och

dungar. Idag uppfattas de som en utmaning av dem som bor nära." ersätts

med uppdraget "Ta fram en plan/strategi för tätortsnära skog, exempelvis

Dammekärr och Furulundsområdet. Planen ska också täcka in mindre

grönområden som angränsar till privatperson.".

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt respektive

nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om mål och budget samt i

enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om

nämndplan för år 2023 senast 31 januari 2023 och att redovisa respektive

nämndplan och budget för år 2023 vid kommunfullmäktiges

sammanträde den 6 mars 2023.

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna

möjlighet att göra omdisponeringar om upp till två miljon kronor inom

sin totala investeringsbudget 2023 efter godkännande av

kommunstyrelsen.

4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 900 mkr under år 2023.

Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 270 mkr.

5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt

kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras

ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna

erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån,

inom angiven ram.

6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den

externa låneskulden.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB

Alebyggen för år 2023 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på

nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.

8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd

för år 2023 ska utbetalas i enlighet med antagna bestämmelser om

kommunalt partistöd i Ale kommun.

9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de

strategiska mål som är antagna i budgeten även gäller de helägda

kommunala bolagen där så är tillämpligt.

Sammanfattning

Enligt 11 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) ska kommunen varje år upprätta

en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten skall upprättas så att

intäkter överstiger kostnaderna och innehålla en plan för ekonomin för en

period av tre år.

Förslaget till mål och budget för åren 2023-2026 som föreligger enligt bilagor

bygger på inkommit budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna,

Kristdemokraterna och Framtid i Ale, kallad Ale-samverkan. Social-

demokraterna och Centerpartiet har även inkommit med ett gemensamt

budgetförslag som ligger till grund för överläggningen i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag att föreslå Ale-

samverkans budgetförslag till kommunfullmäktige tillsammans med den

ändring av ett uppdrag i avsnitt 3.3. som Robert Jansson (SD) framfört och som

kommunstyrelsen beslutat i enlighet med. Ale-samverkan består av partierna

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-08

Mål och budget 2023-2026 för Ale kommun - Ale-samverkan

Driftbudget 2023

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets tillägg till protokollet, inkommen

2022-11-25

Visions tillägg till protokollet, inkommen 2022-11-25

Mål och budget 2023-2026 för Ale kommun - Socialdemokraterna och Center-

partiet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande

Robert Jansson (SD) och Mikael Berglund (M) yrkar bifall till Moderata

samlingspartiets, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas, och Framtid i

Ales mål och budget för åren 2023-2026 med resultatbudget, balansbudget,

finansieringsbudget, och investeringsbudget.

Robert Jansson (SD) gör följande ändringsyrkande:

"Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Moderata

samlingspartiets, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas, och Framtid i

Ales mål och budget för åren 2023-2026 med resultatbudget, balansbudget,

finansieringsbudget, och investeringsbudget, med ändring att uppdraget i

avsnitt 3.3 i förslaget till kommunfullmäktige 'Hur vi kan arbeta bättre med

samhällsnära träd och dungar. Idag uppfattas de som en utmaning av dem som

bor nära.' ersätts med uppdraget 'Ta fram en plan/strategi för tätortsnära skog,

exempelvis Dammekärr och Furulundsområdet. Planen ska också täcka in

mindre grönområden som angränsar till privatperson.'."

Dennis Ljunggren (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till

Socialdemokraternas och Centerpartiets mål och budget för åren 2023-2026

med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget, och investeringsbudget.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) ändringsyrkande och

finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) yrkande och finner att

kommunstyrelsen avslår detsamma.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Kommuncontroller

För kännedom

Förvaltningsledningen

Samtliga nämnder
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 191 Dnr KS.2022.507

Process för mål och budget 2024 - Ale kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta tidsplan
gällande mål och budget 2024 för Ale kommun.

Sammanfattning

Mål och budget 2024 som antas av kommunfullmäktige är ett styrdokument

som beskriver de ekonomiska förutsättningarna och de inriktningar och mål

som gäller för kommunen det kommande året. Under 2021 fattade

kommunfullmäktige beslut om ny styrmodell för Ale kommun och under 2023

planeras implementeringen vara helt genomförd. Förvaltningen bedömer

sammantaget att framtagen tidsplan skapar goda förutsättningar för

beredningsarbetet till mål och budget i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-21

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommuncontroller

För kännedom

Samtliga nämnder
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 192 Dnr KS-EKO.2022.652

Investeringsbidrag Ahlafors IF konstgräsplan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett riktat bidrag till Ahlafors IF på 2,5 mkr

för finansiering av omläggning av befintlig konstgräsplan på Sjövallens IP.

Bidraget finansieras genom ta medel från kommunstyrelsens buffert för 2022.

Sammanfattning

Ahlafors IF har efter årets sportsliga framgång med serieseger i division 2

avancerat i det nationella seriesystemet i fotboll och kommer således spela i

division 1 kommande säsong. Med avancemanget kommer ökade krav på

föreningen och dess anläggning då spel i division 1 klassas som elitfotboll.

Kravställare är svenska fotbollsförbundet som 2020 beslutade om en 32-

punktlista som ska uppfyllas för spel i division 1.

Nuvarande konstgräsplan etablerades under 2012 och har således nyttjats under

cirka 10 års tid vilket också är ett riktvärde för konstgräsets livslängd. Sektor

kultur- och fritid har tagit fram en investeringsplan för byte av samtliga

konstgräsytor i kommunen utifrån den ordning som de rullades ut och

Sjövallens konstgräs tillika Ahlafors IF:s hemmaplan var planerad att bytas

under 2024.

Alafors IF har nu inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för att

kunna byta ut nuvarande konstgräsmatta mot en som håller de krav som

Svenska Fotbollsförbundet ställer för en arena som klarar spel i division 1.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-17

Ansökan om riktat bidrag Alafors IF, inkommit 2022-11-15

Inspektionsrapport, Sjövallens konstgräsplan i Alafors (MIL.2022.865), 2022-

10-20

Arenakrav för Ettan, fastställda av SvFF:s representantskap 2021-11-26

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektorchef kultur och fritid

För kännedom

Ahlafors IF
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 193 Dnr KS.2022.633

Lokalförsörjningsplan 2024-2033

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna

Lokalförsörjningsplan 2024-2033 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) 2024-2033 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.

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.

Tillväxten i Ale kommun ställer krav på långsiktig planering för att behålla och

hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med

särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning

behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och

medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till

rätt kostnad.

Ale kommuns vision är, Ale - Lätt att leva. Tillsammans skall kommunen

förenkla människors vardag och lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och

verkar för ändamålsenliga verksamhetslokaler vilka bidrar till hög

produktivitet samt tillgänglighet och attraktivitet. Kommunens lokaler skall

användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.

Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten.

Beredningsgrupp lokaler, där samtliga sektorer finns representerade, följer upp
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

projektens status under året. Bevakning av beslutade lokalprojekt ska löpande

stämmas av mot verksamheter och befolkningsprognos. Projekt kan komma att

revideras och flyttas mellan åren om förutsättningarna förändras.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-21

Lokalförsörjningsplan 2024-2023 Ale kommun

Servicenämndens beslut SERN § 79, 2022-11-15

Tjänsteutlåtande från sektor service, 2022-11-11

Yrkande

Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till förvaltnigens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Servicenämnden

För kännedom

Samtliga nämnder

Lokalförsörjningschef

Lokalstrateg
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 194 Dnr KS.2022.617

Nytt avtal om vattenleverans Kungälv-Ale 2022

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna

upprättat avtal om vattenleverans mellan Kungälvs kommun och Ale kommun

med avtalsperiod från och med 2023-01-01 till och med den 2082-12-31 under

förutsättning att kommunfullmäktige i Ale kommun och Kungälvs kommun

beslutar att godkänna upprättat avtalsförslag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till

kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet efter

godkännande av Ale kommun och Kungälvs kommun.

Sammanfattning

Ale kommun får vattenleverans från Kungälvs kommun vilket regleras i ett

provisoriskt avtal från 2017 under tiden det nya vattenverket i Kungälv

byggdes. Efter det att det nya vattenverk i Kungälv tagits i drift år 2019 har

möjligheter att leverera vatten till Ale kommun förbättrats. Kommunerna är

mot denna bakgrund överens om att ett nytt avtal behöver träffas och att det

tidigare avtalet därmed ska upphöra att gälla.

Utgångspunkten i detta avtal är att Kungälvs kommun till Ale kommun ska

kunna leverera vatten intill en mängd av minst 20 l/s, samt om vattenverkets

kapacitet i framtiden ökar minst tio procent av vattenverkets nya planerade

produktionskapacitet, dock maximalt 1 260 000 m3 (40 l/s). På lång sikt

(bortom år 2050) är intentionen att större vattenleverans ska kunna vara möjlig.

Genom att fatta beslut om föreslaget leveransavtal att gälla fom 1 januari 2023

till och med den 31 december 2082 är kommunernas långsiktiga avsikt

fastställd. Avtalet kommer att reglera vattenleveransen mellan kommunerna

och ytterligare förbättra möjligheterna att öka möjliga leveransvolymer. I

avtalet fördelas kostnader mellan parterna utifrån verkliga förhållanden som

gäller under avtalstidens olika år och att ge parterna en långsiktig trygghet i

fråga om vattenleverans och medfinansiering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-10

Förslag till nytt avtal om vattenleverans Kungälv-Ale: "Avtal om

vattenleverans"
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Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kalkyl - underlag för fakturering, 2022-03-07

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 228, 2022-10-05

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Gällande avtal om vattenleverans Kungälv-Ale, 2017-02-02

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Verksamhetschef Teknik

Enhetschef VA-drift

För kännedom

Enhetschef Infrastruktur

Controller

Kungälvs kommun
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 195 Dnr KS-EKO.2022.283

Ställningstagande avseende inriktningsbeslut

gällande investering av kapacitetsutveckling av

Ryaverket

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte ha något att

erinra mot de redovisade inriktningarna för en kapacitetsutveckling av

Ryaverket (Program Nya Rya) som förslås av Gryaabs styrelse.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte ha något att

erinra mot Gryaabs styrelses förslag att investeringskostnaden för Program Nya

Rya ska finansieras genom ett ovillkorat aktieägartillskott motsvarande

10 procent av den totala investeringskostnaden beräknat utifrån kommunens

ägarandel i Gryaab AB samt genom extern upplåning genom Göteborgs Stads

koncernbank.

Sammanfattning

Det har kommit en hemställan om ställningstagande avseende inriktningsbeslut

gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket samt finansiering av

densamma från Gryaabs styrelse för ställningstagande av ägarkommunerna.

För att kunna möta den växande befolkningen i ägarkommunerna och

förväntade skärpta miljökrav behöver Ryaverkets kapacitet utökas och Gryaab

har därför startat program Nya Rya. Storleken på investeringskostnaden för

kapacitetsökningen kommer inte finnas tillgänglig förrän förprojekteringen är

genomförd år 2028 men uppskattas i detta skede till 4 - 6 miljarder kronor. Då

ärendet behandlar inriktningen och grunderna för finansieringen av ett framtida

mycket betydande investeringsbeslut, som också föreslås ske genom bland

annat ett kapitaltillskott, bedöms ärendet vara av principiell beskaffenhet. För

att frågor kopplade till projektet ska kunna genomföras i tid är det viktigt att

samtliga delägares kommunfullmäktige tar ställning till behovet av en fortsatt

kapacitetsutveckling av Ryaverket, inriktningarna för den och hur

finansieringen ska ske. Genom kommunfullmäktiges ställningstagande ges

styrelsen för Gryaab möjlighet att fatta beslut inom ramen för

inriktningsbeslutet.

Gryaabs nuvarande miljötillstånd är tidsbegränsat till och med år 2036 och

innehåller villkor på att bolaget ska utreda och ta fram en handlingsplan för hur

Ryaverket ska anpassas för att i framtiden klara skärpta krav. Tillståndsgivaren
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har i miljötillståndet angivit att ett större reningsverk borde klara reningskrav

som är betydligt högre än de krav Gryaab har idag. Som framgick redan i

miljötillståndsprocessen visar Gryaabs samlade utredningar och erfarenhet av

verket att för att nå sådana utsläppshalter måste avloppsreningsverkets

kapacitet ökas utöver vad som är möjligt inom verkets nuvarande område.

Förutom en förväntan om strängare utsläppskrav har befolkningen i Gryaabs

delägarkommuner ökat kraftigt de senaste årtiondena och delägarkommunernas

prognoser visar en ökning med 56 % under perioden 2019 - 2055.

Nya Rya föreslås utgå ifrån följande inriktningar:

· Gryaab ska öka kapaciteten på Ryaverket så att bolaget uppnår

förväntade reningskrav som anges i nuvarande miljötillstånd och kunna

ta emot vatten från cirka 1 300 000 anslutna personer.

· Kapacitetsutvecklingen uppnås genom att Ryaverket både byggs ut med

nya anläggningsdelar på angränsade mark och att anpassa processen i

dagens verk.

· Kapacitetsutvecklingen ska vara färdigställt 2036 i anslutning till att det

nya miljötillståndet tas i anspråk.

Den nya anläggningen planeras att byggas på en fastighet som idag ägs av

Göteborgs Hamn på mark som angränsar till nuvarande Ryaverk. Gryaab

utreder vilken reningsteknik som ska användas och valet kommer att fastställas

i en förstudie. Ökad rening, ett stabilare system och en förlängning av

livslängden på nuvarande reningsverk kommer även att uppnås genom att den

befintliga avloppsreningsanläggningen byggs om och kompletteras.

Gryaab har övervägt att dimensionera anläggningen för andra reningskrav än

vad som anges som förväntade i nuvarande miljötillstånd. Miljötillståndet som

gäller efter 2036 är ännu inte på plats och Gryaab bedömer att det finns ett visst

utrymme att påverka kommande reningskrav i ansökningsprocessen särskilt om

de reningskrav som Länsstyrelsen förespråkar skulle innebära orimligt höga

kostnader. Alternativet innebär dock ett risktagande då det kommande

miljötillståndet kan komma att innehålla strängare krav än vad Gryaab

dimensionerat för. Alternativet är dessutom kortsiktigt då Gryaab riskerar att få

ett miljötillstånd som är tidsbegränsat på ett sätt som försvårar bolagets arbete

och möjligheten att genomföra ytterligare kapacitetsutökningar. Gryaab

föreslår därför att Nya Rya ska utgå ifrån inriktningen att Gryaab ska öka

kapaciteten på Ryaverket så att bolaget uppnår förväntade reningskrav som

anges i nuvarande miljötillstånd.
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Nya Rya föreslås finansieras genom ett ovillkorat aktieägartillskott

motsvarande 10 % av den totala investeringskostnaden beräknat utifrån

kommunens ägarandel i Gryaab AB samt genom extern upplåning genom

Göteborgs Stads koncernbank.

Kapitaltillskottets storlek beräknas utifrån att det ska ge Gryaab en soliditet

efter genomförd investering uppgående till 10 % vilket bedöms som

tillfredställande. Den ekonomiska stabilitet som bolaget förväntas bygga upp

under de kommande åren genom obeskattade reserver, kommer, på grund av

investeringens tillkommande upplåningskostnader, att förbrukas fram till att

Nya Rya färdigställts år 2036. Efter färdigställandet beräknas de årliga kapital-

och driftskostnaderna öka med i storleksordningen 250 - 300 mkr. Det innebär

att Gryaabs årliga kostnader ökar till närmare det dubbla. Avgiftsuttaget

behöver därför också öka i takt med kostnadsutvecklingen, vilket omsatt i

kostnad per innevånare beräknas leda till en ökning med ca en krona per

innevånare och dygn.

Gryaab har övervägt alternativet att finansiera hela eller en större del än 90 %

av investeringskostnaden genom lån. Nackdelar i form av sårbarhet för

oplanerade kostnadsbelastningar och risken för ett mer ryckigt avgiftsuttag

talar emot. Gryaab har även övervägt att ordna den långsiktiga

tillfredsställande soliditeten genom en nyemission men landat i att fördelarna

med ett kapitaltillskott överväger. Till skillnad från en nyemission där

kapitaltillskottet från ägarna redovisas över det bundna egna kapitalet, ger ett

kapitaltillskott som tillförs det fria egna kapitalet delägarna tillgång till

kapitalet. Dessa så kallade fria vinstmedel ger Gryaab större frihet att hantera

eventuella tillfälliga förluster och kan därmed också bidra positivt till ett

jämnare avgiftsuttag.

Ärendet behandlades av Gryaabs ägarråd 27 oktober innan de kunde tas upp av

kommunerna för beredning och beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-10

Gryaabs styrelses beslut § 24 c): Hemställan om ställningstagande avseende

inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket

Beslutsunderlag: Hemställan från Gryaab avseende inriktningsbeslut

Avgiftsfördelning 2022 budget - Gryaab
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Beslutet skickas till

För vidare hantering

Gryaab AB

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 196 Dnr KS.2022.609

Utredning kring risk för elbrist inom kommunens

verksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge varje nämnd

och styrelse i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska elkonsumtionen i

verksamheterna

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslut

om eventuell nedstängning av verksamhetslokaler med hög elkonsumtion till

respektive verksamhetsansvarig nämnd till och med 2023-04-30.

Kommunfullmäktige ska meddelas om nämnd använder given delegation.

Sammanfattning

Sverige står tillsammans med många länder inför en situation med anledning

av världsläget där risk för elbrist har blivit allt med påtaglig. Ale kommun som

organisation och samhällsaktör behöver ta ansvar för att bidra till minskad

energikonsumtion tillsammans med invånare, näringsliv och övriga

myndigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-10

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunchef

Samtliga nämnder
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KS § 197 Dnr KS-EKO.2022.643

AB Alebyggens borgensbehov 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver

kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 216 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 låne-

belopp om 1 300 000 000 kronor, 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.

Sammanfattning

AB Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för år 2023 med 1 300

mkr. Ansökan omfattar beräknad produktion av 29 lägenheter i Nol på

Folketshusvägen, renovering av lägenheter pa Folketshusvägen i Nol etappvis

samt renovering av lägenheter etappvis pa Södra Klöverstigen i Nödinge.

Reinvestering i miljonprogrammen pa Folketshusvägen samt Klöverstigen

innebar stamrenoveringar med nya våtrum samt övriga huskroppsspecifika

åtgärder. Diverse reinvesteringsprojekt beaktar 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 2023. 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 är bedömningen att

borgensansökan kan bifallas. Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut

ska erläggas per tertial till kommunen.
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-10

AB Alebyggen - Borgensbehov 2023

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

AB Alebyggen
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KS § 198 Dnr KS.2022.505

Taxor och avgifter i barnomsorgen med

tillämpningsregler

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Taxor och

avgifter i barnomsorgen med tillämpningsregler - Kommunal verksamhet

avseende förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Sammanfattning

En översyn av taxor och avgifter inom barnomsorgen vad gäller skola,

pedagogisk omsorg och fritidshem har genomförts av utbildningsnämnden. De

huvudsakliga förändringarna som föreslås är följande:

· Taxa för pedagogisk omsorg anpassas till samma taxa som för förskola

· Samma avgift för barn under 3 år oavsett om placering motsvarar mer än

15 tim/vecka eller inte

· Minskad reducering av avdrag för allmän förskola från dagens 30% till 20 %

· Delad barnomsorgsavgift istället för viktad avgift vid delat boende

· Möjlighet till avgiftsreducering i enskilda fall vid synnerliga skäl

Senast taxan reviderades var år 2015. Utbildningsnämnden har gjort jäm-

förelser med andra kommuner inom Göteborgsregionen. I den reviderade taxan

precisieras, tydliggörs och förenklas förståelsen av taxor och avgifterna samt

tillämpningsreglerna. Reglerna ska säkerställa likabehandling och tydlighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-10

Taxor och avgifter i barnomsorgen med tillämpningsregler

Utbildningsnämndens beslut UBN § 72, 2022-09-07

Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, 2022-08-24

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektorchef utbildning

Administrativ chef sektor utbildning

Controller för sektor utbildning
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För kännedom

Utbildningsnämnden

Verksamhetschefer sektor utbildning
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KS § 199 Dnr KS.2022.595

Renhållningstaxa och serviceavgift 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta

Renhållningstaxa 2023. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument

”Renhållningstaxa 2022” antagen av kommunfullmäktige § 250, 2021-12-20.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta

Serviceavgift fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2023. Vid

ikraftträdande ersätter detta dokument ”Serviceavgift fastighetsnära insamling

av återvinningsmaterial i Ale kommun 2022” antagen av kommunfullmäktige

§ 250, 2021-12-20.

Sammanfattning

Taxan och serviceavgiften gäller Ale kommuns avgifter för: insamling,

transport, återvinning, återanvändning och bortskaffande av avfall genom

kommunens försorg. Taxa och serviceavgift arbetas fram varje år för att matcha

de uppskattade kostnaderna för att uppfylla det kommunala ansvaret.

Renhållningstaxan är fortsatt miljöstyrd med avseende på utsortering av

matavfall.

Kostnadsökningar vilka idag är kända för 2023 är: utsläppsrätter,

förbränningsskatt, drivmedelskostnader, elkostnader, materialkostnader, årligt

lönepåslag samt en hög inflation.

Föreslagna förändringar för en- och tvåbostadshus samt fritidshus föreslås att

grundavgiften höjs med 9,9 % vilket för kund motsvarar en ökning med 145 kr

per år. Brukningsavgifter föreslås höjas med 9 %. För grundabonnemanget

motsvarar en ökning med 200 kr per år. Grundavgift och brukningsavgift för

det vanligaste abonnemanget från 2021 till föreslagen taxa 2023 innebär en

höjning med 86,25 kr.

Föreslagna förändringar för flerbostadshus och verksamheter vad gällande kärl

140-240 liter betalas grundavgift och brukningsavgift som en- och

tvåbostadshus och föreslagen förändring för dessa kärlstorlekar föreslås vara

9 %. Kostnad för matavfallsinsamling föreslås höjas med 5 % för att öka

incitamentet att sortera ut sitt matavfall under 2023.

För kärl 370-660 liter ingår grundavgiften i brukningsavgiften och föreslagen

höjning är 10 %. För ett matavfallskärl med tömning varje vecka och ett

40(53)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

660 literskärl för restavfall med tömning varje vecka, vilka är de två vanligaste

abonnemangen för flerbostadshus och verksamheter, ökar kostnaden med

105 kr (matavfall) + 1 245 kr (restavfall) = 1 350 kr per år vilket motsvarar

337,50 kr per faktureringstillfälle. Avgiften för matavfallspåsar föreslås vara

oförändrad och detsamma gäller utkörning av matavfallspåsar.

Avgifter för tilläggstjänster för brännbart hushållsavfall föreslås höjas med

10 %. Hämtning av grovavfall i säck föreslås höjas med 10%.

Avgifter för grovavfall i container fastighetsnära föreslås osorterat- och

brännbart avfall höjas med 15% och rena material med 5% för att

verksamheten ska vara fortsatt hårt miljöstyrd och tjänsten inte ska finansieras

av övriga avgifter.

Övriga avgifter föreslås att felsorteringsavgiften höjs med 10% och ny

felsorteringsavgift för bottentömmande behållare som innehåller elektronik

eller annat farligt avfall införs som föreslås vara 5 550 kr.

Avfall från enskilda avloppsanläggningar samt fettavfall föreslås ändras till en

ökning på 10% Serviceavgift för fastighetsnära insamling av tidningar och

förpackningar (plast, metall och papper) föreslås höjas med 4%.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-15

Samhällsyggnadsnämndens beslut SBN § 233, 2022-10-05

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2022-09-23

Renhållningstaxa 2023 med föreslagen förändring SBN, 2022-11-10

Renhållningstaxa 2023, 2022-11-11

Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2023 med

föreslagna förändringar, 2022-09-22

Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2023, 2022-

09-22

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Enhetschef renhållning

För kännedom

Huvudregistrator
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KS § 200 Dnr KS.2022.585

Taxor och avgifter 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa

inom kultur- och fritidsnämndens område att gälla från och med 2023-01-01.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2022-10-06 § 94 föreslagit

kommunfullmäktige att anta rubricerad taxa. Taxan har genomfått en översyn

samtidigt som ideella vuxenföreningar blir taxebefriade vid bokning av

möteslokaler. Avgifter inom biblioteksverksamhet och kulturskola föreslås

förbli oförändrade.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-10

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden 2023

Kultur och fritidsnämndens beslut KFN § 94, 2022-10-06

Tjänsteutlåtande från sektor kultur och fritid

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
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KS § 201 Dnr KS.2022.594

Nya VA-verksamhetsområden i Älvängen och

Skepplanda

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dagvatten gata enligt redovisat

område, del av fastighet i bilaga 1, 3 samt 8 daterade 2022-08-25.

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten och

dagvatten enligt redovisat område och fastigheter, samt del av fastighet i

bilaga 1, 3, samt 8 daterad 2022-08-25.

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten och

dagvatten enligt redovisat område, del av fastighet i bilaga 2, 3 samt 8

daterad 2022-08-25.

4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dagvatten gata enligt redovisat

område, del av väg i bilaga 2, 3 samt 8 daterade 2022-08-25.

5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten och

dagvatten enligt redovisat område och fastighet i bilaga 4, 7 samt 8

daterade 2022-08-25.

6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dagvatten gata enligt redovisat

område, del av fastigheter i bilaga 4, 7 samt 8 daterade 2022-08-25.

7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dagvatten gata enligt redovisat

område, del av fastighet i bilaga 5, 7 samt 8 daterade 2022-08-25.

8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dagvatten gata enligt redovisat

område, del av fastighet i bilaga 6, 7 samt 8 daterade 2022-08-25.
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9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten och

dagvatten enligt redovisat område och fastigheter i bilaga 6, 7 samt 8

daterad 2022-08-25.

Sammanfattning

Enligt 6 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en

skyldighet att ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för

människors hälsa och miljö. Juridiskt utgör ett VA-verksamhetsområde en

gräns inom vilken för när kommunens allmänna bestämmelser för den

allmänna vatten och spillvattenanläggning, ABVA, samt kommunens VA-taxa

gäller.

De nya VA-verksamhetsområdena föreslår utifrån en bedömning av behovet av

vattentjänster enligt nämnd lag om allmänna vattentjänster. Hänsyn tas till

faktorer som ålder och skick på befintliga anläggningar, natur och miljövärden,

närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan fastigheter och

vattenskyddsområde. De nya VA-verksamhetsområdena som ligger

huvudsakligen i Älvängen och Skepplanda.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-10

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 229, 2022-10-05

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Bilaga 1: Förslag till verksamhetsområde Dg samt V,S,D i Vadbacka och V,S,D

del av Skepplanda 8:32 samt Dg del av Skepplandavägen, 2022-08-25

Bilaga 2: Förslag till verksamhetsområde Dg samt V,S,D del av Skepplanda

2:14 samt Dg del av Kvarnabovägen, 2022-08-25

Bilaga 3: Översiktskarta Skepplanda, 2022-08-25

Bilaga 4: Förslag till verksamhetsområde V,S,D Svenstorp 1:176 samt Dg del

av Svestorpsvägen, del av Göteborgsvägen samt del av Emylundsvägen, 2022-

08-25

Bilaga 5: Förslag till verksamhetsområde Dg Avfart Södra Älvängenmotet nr

88, 2022-08-25

Bilaga 6: Förslag till verksamhetsområde Dg del av Starrkärrsvägen, del av

Myternas väg m.fl. samt V,S,D i Kronogården, 2022-08-25

Bilaga 7: Översiktskarta Älvängen, 2022-08-25

Bilaga 8: Fastighetsregister Skepplanda och Älvängen VO-område 2022, 2022-

08-25
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Infraenheten

För kännedom

Plan- och byggenheten

Miljöenheten

VA-driftenheten
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 202 Dnr KS.2022.576

Uppdrag att se över kostnader och identifiera möjlig

omdisponering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt

samtliga nämnder att se över arbetsformer och organisation av arbete för att

sänka kostnader samtidigt som värdet för invånaren bibehålls eller ökar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt

samtliga nämnder att se över verksamheternas kostnader och intäkter för att

sänka kostnader eller identifiera utrymme som kan omdisponeras inom eller

mellan nämnderna.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt

samtliga nämnder att återkomma till kommunstyrelsen med ett preliminärt

resultat av genomlysningen senast den 30 april 2023.

Sammanfattning

Historiskt hög inflation i kombination med en volatil energimarknad och

oförutsägbart geopolitiskt läge påverkar Ale kommuns förutsättningar.

Kommunen behöver därför se över organisering av arbetet som utförs för att

identifiera möjliga samordningsvinster eller skalfördelar. En översyn av

kommunens välfärdsleveranser utifrån alla nämnders reglementesansvar kan

bidra med värdefull kunskap kring möjligheter för ytterligare samordning,

omprioritering och omdisponering med syfte att stärka leveransen för brukaren

med en högre effektivitet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-20

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Samtliga sektorchefer

För kännedom

Avdelningschef Strategi- och uppföljning
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 203 Dnr KS.2022.616

Översyn av äldre styrdokument

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrdokument

enligt Bilaga 1 inte längre är giltiga för Ale kommun.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har under de senaste två åren reviderat och rensat bland

dokument som enligt olika regelverk sak vara en del av kommunens

författningssamling. Bland annat har kommunens diarie genomsökts för att

hitta alla de dokument som kan uppfattas som styrdokument. Kommun-

styrelsen föreslår nu att ett antal dokument inte längre är aktuella som

styrdokument tas bort.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-15

Bilaga 1: Lista över styrdokument som föreslås ej längre vara giltiga i Ale

kommun

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunchef

För kännedom

Huvudregistrator
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 204 Dnr KS-SOU.2022.590

Intern kontrollplan 2023 – kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens interna kontrollplan

för 2023.

Sammanfattning

Nämnder och styrelser ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till

att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i

övrigt tillfredsställande sätt.

Inför internkontrollplan 2023 har förvaltningen gjort en riskinventering samt

värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna har

sammanställts i en bruttolista som delgivits kommunstyrelsens arbetsutskott

vid sammanträde 2022-10-18. Under detta sammanträde prioriterades fyra

risker som ska hanteras i internkontrollplanen 2023 för kommunstyrelsen.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internkontrollplan för

kommunstyrelsen som innehåller de prioriterade riskerna, kontrollmoment med

uppföljande kontroller samt åtgärder som antingen minskar sannolikheten att

risken inträffar eller lindrar konsekvenserna om risken inträffar. Ytterligare

åtgärder kan tillkomma efter hand till internkontrollplanen i händelse att

genomförda kontrollmoment med uppföljande kontroller identifierar brister

som behöver åtgärdas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-31

Internkontrollplan 2023 - kommunstyrelsen

Bruttorisklista för kommunstyrelsen 2023

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Utvecklingsledare

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 205 Dnr KS-SOU.2022.598

Uppföljning av medlemskap i nätverket SERN

(Sweden - Emilia Romagna Network)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta medlemskapet för Ale kommun i

föreningen SERN, Sweden - Emilia Romagna Network.

Deltagande i beslut

Dennis Ljunggren (S), Sandi Nordin (S) och Lena Orstadius (S) deltar inte i

beslutet.

Sammanfattning

Nätverket SERN, Sweden - Emilia Romagna Network, är en ideell förening

med syfte att främja förbindelser mellan norra och södra Europa, företrädesvis

Sverige och Italien. Sedan nätverket bildades har man utvecklat över 130

projekt på europeisk nivå som tilldelats 15 miljoner euro i EU-finansiering. Ale

kommun ansökte om medlemskap 2005 och har alltså varit med i

organisationen sedan dess start. Medlemsavgiften är ca 12 000 per år. Förutom

medlemsavgiften tillkommer kostnader för resor samt arbetstid.

Som en del i att ständigt arbeta med kommunens effektivitet och prioriteringar

ses kommunens samtliga åtaganden över i och med en ny mandatperiod. I det

fall kommunen önskar lämna medlemsorganisationen ska SERN informeras

om detta senast den 31 december året innan man önskar utträda.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-20

Stadgar för föreningen Sweden - Emilia Romagna Network (SERN)

Sammanställning av EU-finansierade projekt 2014-2020 för Ale kommun

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att Ale kommun avslutar medlemskapet i

föreningen SERN, Sweden - Emilia Romagna Network.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen

beslutar detsamma.

49(53)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 206 Dnr KS-SOU.2022.634

Återrapport till kommunstyrelsen - Folkhälsoinsatser

2022

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade KS § 141, 2021-06-08 om att uppföljning av bl.a.

folkhälsa ska ske årligen. Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet

2022 utgår från regionala och kommunala styrande dokument och uppdrag. För

Ales del genomförs arbetet utifrån verksamhetsplanen företrädesvis genom

samarbetsforumet TSI (Tidiga samordnade insatser). Målet med TSI är att utgå

från gemensamt identifierade behov och arbeta på ett sammanhållet sätt med

tidiga samordnade insatser till barn och unga och deras familjer i Ale. För 2022

har ett särskilt fokus för TSI varit föräldrastöd/föräldrahälsa, psykisk hälsa och

våld i nära relation.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-10

Återrapportering folkhälsoinsatser 2022

Beslutet skickas till

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 207 Dnr KS.2022.4

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,

ordförande och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens

delegationsordning.

Till ärendet redovisas listor på delegeringsbeslut som diarieförts hos sektor

kommunstyrelsen under perioden 2022-10-26 till och med 2022-11-22.

Beslutsunderlag

Diarieförda delegeringsbeslut från 2022-09-14 till 2022-11-22 för ärenden

inom ärendetypen HR och organisation

Beslutade delegeringsbeslut från 2022-09-14 till 2022-11-22 för övriga

ärendetyper
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 208 Dnr KS.2022.6

Redovisning av underrättelser och beslut

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Följande underrättelser och beslut har redovisats för kommunstyrelsen för detta

sammanträde:

Protokoll från Bohus räddningstjänstförbund (BORF), 2022-11-02 med bilaga

för budget 2023

Kommunfullmäktiges beslut KF § 155 om val av ersättare till insynsplats i

kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut KF § 159 om ändring av nämndernas

sammansättningen 2022-2026

Protokoll från servicenämnden, 2022-11-16

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2022-11-16

Protokoll från utbildningsnämnden, 2022-11-16

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2022-11-17

Revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning avseende ekonomiskt

bistånd, mars 2022

Revisionsrapport - Fördjupad granskning avseende inköp och upphandling,

februari 2022

Revisionsrapport - Ale kommun grundläggande granskning, mars 2022
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