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Fastighetsförvärv gällande Hem för vård och boende
Ärendet
Ale kommun har under relativt kort tid tagit emot drygt hundra ensamkommande
barn och ungdomar. Vi har idag 33 platser i Hem för vård och boende (HVB).
Spinneriet som har 20 platser och Vallmon som har 13 platser. Kommunen har
stort behov av att utöka antalet platser på Hem för vård och boende.
Sektor arbete, trygghet och omsorg föreslår att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att förvärva aktuell
fastighet i Älvängen med avsikt att starta HVB för ensamkommande barn.
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande, 2016-05-19
Bygglovshandling, entréplan 2009-03-06
Bygglovshandling, fasad 2009-03-06
Karta Utby 29:2, 2016-06-07
Bygglovshandling, nytt våningsplan 2009-03-06

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen förvärvar
fastigheten Utby 29:2 i Älvängen med avsikt att starta HVB för ensamkommande
barn under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel
för förvärvet.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
om investeringsmedel för fastighetsinköpet motsvarande 6,5 miljoner kr.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige uppdrar
till kommunstyrelsen att genomföra förvärvet och att underteckna erforderliga
köpehandlingar.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen
med uppdrag att komplettera ärendet med ekonomiska underlag och tidplan för
genomförande.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ha ett extra sammanträde
den 20 juni 2016 kl. 13:30.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återemitteras i enlighet
med sitt eget yrkande om återremiss och dels på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet i enlighet med ordförandens yrkande om återremiss.
Ordförande ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att
komplettera ärendet med ekonomiska underlag och tidplan för genomförande.
Kommunstyrelsen beslutar att ha ett extra sammanträde den 20 juni 2016
kl. 13:30.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

