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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

TILLKÄNNAGIVANDE
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2(37)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehåll

KS § 1 Fastställande av föredragningslista 5

KS § 2 Anmälan av jäv 6

KS § 3 Information om lokalprogram för ett nytt
kommunhus

7

KS § 4 Kommunchef informerar 8

KS § 5 Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar 9 - 10

KS § 6 Politiskt initiativärende: Uppdrag till
servicenämnden gällande skola i området Nol-
Alafors

11 - 13

KS § 7 Översyn av bidragsregler för Ale kommuns
föreningsbidrag

14

KS § 8 Arvodesbestämmelser för förtroendeuppdrag i
kultur- och fritidsutskott

15

KS § 9 Partistöd 2022 - ansökan och redovisning 16

KS § 10 Beslut om nytt VA-verksamhetsområde i Osbacken 17 - 18

KS § 11 Kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023 19 - 20

KS § 12 Utskottsplan med budget 2023 för kultur- och
fritidsutskottet

21

3(37)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 13 Intern kontrollplan för kultur- och fritidsutskottet
2023

22

KS § 14 Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och
fritidsutskottet 2022

23

KS § 15 Kommunstyrelsen nulägesanalys 2022 24

KS § 16 Nulägesanalys 2022 för kultur- och fritidsutskottet 25

KS § 17 Ansökan om stöd från Alebacken rörande elpriser 26 - 27

KS § 18 Biblioteksplan Ale kommun 2023-2024 28 - 29

KS § 19 Referensgrupp för Stora Viken 30 - 31

KS § 20 Aleförslag - Placera kommunens hjärtstartare
utomhus

32 - 33

KS § 21 Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete för
kommunstyrelsen 2022

34

KS § 22 Information till kommunstyrelsen - Uppföljning
sociala kartläggningen

35

KS § 23 Anmälan av delegeringsbeslut 36

KS § 24 Redovisning av underrättelser och beslut 37

4(37)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 1 Dnr KS.2023.3

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till kommunstyrelsen

inför sammanträdet. Föredragningslistan fastställs.
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Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 2 Dnr KS.2023.9

Anmälan av jäv

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordförande påminner kommunstyrelsens ledamöter och ersättare om

kommunallagens bestämmelser om jäv. Följande ledamöter och ersättare

anmäler jäv på följande ärenden:

Sandi Nordin (S) anmäler jäv på ärendet KS § 5 Regler om kommunalt bidrag

till enskilda vägar

Lena Orstadius (S) anmäler jäv på ärendet KS § 8 Arvodesbestämmelser för

förtroendeuppdrag i kultur- och fritidsutskott och ärendet KS § 17 Ansökan om

stöd från Alebacken rörande elpriser
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 3 Dnr KS-SOU.2021.278

Information om lokalprogram för ett nytt kommunhus

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Maria Reinholdsson, kommunchef, ger information i arbetet med att ta fram ett

lokalprogram för nytt kommunhus.
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 4 Dnr KS.2023.19

Kommunchef informerar

Beslut

Kommunstyrelsen noterar information.

Sammanfattning

Maria Reinholdsson, kommunchef, ger information om följande områden:

· Situationen på biblioteken gällande ordningsstörning

· Sjukfrånvaro bland personalen i kommunen
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Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 5 Dnr KS.2022.670

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att

tydligare besvara remissvaret från Nol-Alafors vägförening.

Jäv

Sandi Nordin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet.

Sammanfattning

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om

bidrag till enskilda vägar, med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen

vid antagandet den 28 april 1997, §50. Kommunfullmäktige har den 28

september 2015, § 139, i ett ärende angående övertagande av väghållningen av

enskilda vägar i kommunens större orter bland annat uppdragit åt

samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till

nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige

har den 28 mars 2022, § 74, upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års

ärende.

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av

reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört

ansvaret för bidrag till enskilda vägar från kommunstyrelsen till

samhällsbyggnadsnämnden. Bestämmelser från år 1997 behöver därmed

skrivas om.

Förslaget till kommunfullmäktige är gällande bidrag till kommunalt enskilda

vägar anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden som

ansvarig myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag och

trafikplanebidrag.

Byggnadsbidrag får lämnas till byggnationer och upprustningar av befintligt

vägnät till projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor.

Byggnadsbidrag får lämnas med max 10 procent av godkända kostnader.

Trafikplanebidrag får lämnas till åtgärder som finns upptagna i en kommunal

trafikplan och innehåller inte några krav på ett projekts storlek eftersom

kommunen har prioriterat projektet genom att ta in det i en kommunal

trafikplan. Trafikplanebidrag får lämnas med max 100 procent av godkända

kostnader.
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

I förslaget innebär det att driftbidrag inte lämnas. För att undvika framtida

diskussioner vid trafikplanebidrag klargörs det uttryckligen att driftbidrag inte

heller lämnas för drift av åtgärd upptagen i en kommunal trafikplan.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att

tydligare besvara remissvaret från Nol-Alafors vägförening.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-11

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar (förvaltningens förslag), 2022-

10-28

Kommunfullmäktiges protokoll 1997-04-28, § 50 (med beslutade ändringar av

1997 års förslag), 1997-04-28

Remissyttrande Nol Alafors vägförening, 2022-09-29

Remissyttrande Älvängens vägförening, 2022-10-03

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag beslut SBN § 252, 2022-11-16

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2022-11-11

Yrkande

Dennis Ljunggren (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att

tydligare besvara remissyttrandet från Nol-Alafors vägförening.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) yrkande om

återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Trafikingenjör

Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom

Nol Alafors vägförening

Älvängens vägförening

Alvhems vägförening

Bohus Surte vägförening

Garnvindans vägförening

Nödinge vägförening

Vadbacka samfällighetsförening
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 6 Dnr KS.2022.667

Politiskt initiativärende: 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 utifrån nuvarande behov.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skolan planeras

med samordning med annan verksamhet samt utbyggnadsmöjlighet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämnden

planerar för byggstart på Himlatomten så snart det är möjligt.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämnden

återrapporterar uppdraget gemensamt till presidierna i kommunstyrelsen,

utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden innan den 4 maj 2023.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet till kommunfullmäktige ska biläggas det

underlag som presidierna i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och

samhällsbyggnadsnämnden redovisats i enlighet med det uppdrag som

kommunfullmäktige beslutat i beslut KF § 104, 2022-06-20.

Sammanfattning

Robert Jansson (SD) väckte i kommunstyrelsen ett ärende på eget initiativ,

enligt 4 kap. 20 § kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen beslutade att

föreslå till kommunfullmäktige att ändra uppdraget till servicenämnden att

utreda planeringen för ny F-6 skola i området Nol-Alafors att gälla både

alternativ 1 och 2. 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 kommunfullmäktige under sammanträdet 2022-06-20.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att

avvakta den återrapport som ska slutredovisas senast 2022-12-15 i enlighet

med kommunfullmäktiges beslut KF § 104, 2022-06-20. Kommunstyrelsen

beslutar att anta Robert Janssons (SD) ändringsyrkande av kommunstyrelsens
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

ursprungliga förslag samt Robert Janssons (SD) och Dennis Ljunggrens (S)

tilläggsyrkanden.

Det innebär att första och fjärde beslutsatserna i detta förslag förblir

oförändrade mot kommunstyrelsens ursprungliga förslag men att andra, tredje

och femte beslutsatserna är nyformulerade förslag till fullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut KF § 199, 2022-12-12

Kommunstyrelsens beslut KS § 187, 2022-11-29

Skriftligt underlag initiativärende från Robert Jansson (SD), inkommen

2022-11-23

Yrkande

Robert Jansson (SD) gör följande ändringsyrkande av andra beslutsatsen i

kommunstyrelsens ursprungliga förslag:

"Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

servicenämnden får i uppdrag att uppdatera beslutsunderlaget för ny skola i

Alafors enligt alternativ 2 Alafors utifrån nuvarande behov.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skolan planeras

med samordning med annan verksamhet samt utbyggnadsmöjlighet."

Robert Jansson (SD) gör följande tilläggsyrkande:

"Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

servicenämnden återrapporterar uppdraget gemensamt till presidierna i

kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden innan

den 4 maj 2023."

Dennis Ljunggren (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens ursprungliga förslag.

Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till Robert Janssons (SD) ändringsyrkande

och tilläggsyrkande.

Dennis Ljunggren (S) gör följande tilläggsyrkande:

"Kommunstyrelsen beslutar att ärendet till kommunfullmäktige ska biläggas

det underlag som presidierna i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och

samhällsbyggnadsnämnden redovisats i enlighet med det uppdrag som

kommunfullmäktige beslutat i beslut KF § 104, 2022-06-20."
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens ursprungliga förslag

och dels på Robert Janssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen

beslutar i enlighet med Robert Janssons (SD) ändringsyrkande.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) tilläggsyrkande och

finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) tilläggsyrkande och

finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Servicenämnden

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

Förvaltningsledningen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 7 Dnr KS-KFU.2022.709

Översyn av bidragsregler för Ale kommuns

föreningsbidrag

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till

nya bidragsregler för föreningar i Ale kommun.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av bidragsreglerna

för Ale kommuns föreningsbidrag. Syftet med översynen har varit att skapa

likvärdiga förutsättningar för alla föreningar i Ale kommun. Översynen har

genomförts genom omvärldsbevakning, föreningsdialog och internt arbete

genom arbetsgrupper på förvaltningen. En förändring i de nya bidragsreglerna

är att antalet bidragstyper har minskat, vilket ligger i linje med att skapa

likvärdiga förutsättningar för alla föreningar.

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-10-06 KFN § 91 togs beslut

att godkänna förslaget till nya bidragsreglerna som börjar gälla från 2023-01-

01. I enlighet med reglementet för kultur- och fritidsnämnden som nu

upprätthålls av kommunstyrelsen ska bidragsregler fastställas av

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslå därför till kommunfullmäktige

att anta de nya bidragsreglerna enligt förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut KS-KFu § 4, 2023-01-03

Tjänsteutlåtande, 2022-09-29

Bidragsregler Ale kommun, 2023-01-01

Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN § 91, 2022-10-06

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Fritids- och verksamhetsutvecklare

Författningssamling

För kännedom

Föreningsrådet

Registrerade föreningar i kommunens föreningsregister
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Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 8 Dnr KS.2022.679

Arvodesbestämmelser för förtroendeuppdrag i kultur-

och fritidsutskott

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun enligt förslag

med ikraftträdande 2022-02-01.

Jäv

Lena Orstadius (S) anmäler jäv och närvarar inte under handläggningen och

beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-14 att avskaffa kultur- och

fritidsnämnden. Därefter beslutade kommunstyrelsen att i samband med att

inrätta och välja ledamöter och ersättare till ett nytt kultur- och fritidsutskott

2022-11-29 att även ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur

arvodesbestämmelserna ska utformas för förtroendeuppdrag i

kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Förvaltningen har därefter återkommit med ett förslag om förändrade bilagor

till arvodesbestämmelser för att anpassas till den organisationsförändring som

genomförts. Mötesarvode som motsvarar det arvode som revisorer får för

möten föreslås utges för kultur- och fritidsutskottets ledamöter på grund av

förväntad ökad arbetsinsats på färre ledamöter. I övrigt görs redaktionella

justeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-04

Förslag Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun

Reviderade bilagor till Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale

kommun med föreslagna ändringar

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

För kännedom

Löneeneheten
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 9 Dnr KS.2022.123

Partistöd 2022 - ansökan och redovisning

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen

av utbetalat partistöd 2022 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt 14 § bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun ska

kommunstyrelsen till kommunfullmäktige överlämna en redovisning över hur

mycket partistöd som har utbetalats till olika partier under föregående

kalenderår. Redovisning ska ange eventuella tillägg eller avdrag som har gjorts

med stöd av 10-13 §§ partistödsbestämmelserna.

Förvaltningen har sammanställt en redovisning av utbetalat partistöd 2022.

Till kommunstyrelsens redovisning bifogas partiernas egna redovisningar av

hur de utbetalade partistöden för föregående år har använts.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-15

Redovisning av utbetalat partistöd 2022

Redovisning av partistöd – Miljöpartiet

Redovisning av partistöd – Sverigedemokraterna

Redovisning av partistöd – Vänsterpartiet

Redovisning av partistöd – Kristdemokraterna

Redovisning av partistöd – Centerpartiet

Redovisning av partistöd – Liberalerna

Redovisning av partistöd – Framtid i Ale

Redovisning av partistöd – Moderaterna

Redovisning av partistöd – Socialdemokraterna

Bilaga 1 redovisningsåret 2021 - Socialdemokraterna

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunjurist
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 10 Dnr KS.2022.671

Beslut om nytt VA-verksamhetsområde i Osbacken

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta

verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt

redovisat område och fastigheter i bilaga 1, 2 samt 3 daterad 2022-11-02.

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. Där-med ska kommunen även bestämma det

verksamhetsområde inom vilken vattentjänsterna behöver ordnas.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns

inom vilken lag om allmänna vattentjänster (2006:412), kommunens ABVA,

allmänna bestämmelser för den allmänna vatten och spillvattenanläggning samt

kommunens VA-taxa gäller.

Ett verksamhetsområde kan omfatta samtliga vattentjänster: dricksvatten,

spillvatten samt dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg) eller endast

något utav dem.

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är

följande:

· Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för område Osbacken

enligt bilaga 1.

· Ingående fastigheter enligt fastighetsregister i bilaga 3.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-01

Bilaga 1: Förslag till verksamhetsområde V S, Osbacken, Alafors, 2022-11-02

Bilaga 2: Översiktskarta Osbacken, Alafors, 2022-11-02

Bilaga 3: Fastighetsregister Osbacken VO-område 2022, 2022-11-02

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 258, 2022-11-16

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

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: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 11 Dnr KS-SOU.2022.621

Kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nämndplan med budget 2023 för

kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen nämndplan och budget 2023 består av totalt tre

övergripande riktningsmål och tio uppdrag. Samtliga till kommunstyrelsen

fördelade mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2023 har brutits

ner genom planeringskommentar. Riktningsmålen handlar om att skapa ett

tryggare, effektivare och mer kundfokuserat Ale. Samtliga uppdrag utom

"planering av kommunens 50-årsfirande" omhändertas direkt i

kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023. Kommunstyrelsen har utifrån

det ekonomiska läget tilldelats en budgetram utan indexuppräkning. Budget har

minskat jämfört med föregående år och det är framför allt utrymmet för

oförutsedda händelser som reducerats. Planeringen bedöms sammantaget bidra

till god måluppfyllelse av kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-15

Kommunstyrelsens Nämndplan med budget 2023

Protokoll informationsmöte IFM, 2022-12-15

Protokoll förhandling MBL, 2022-12-22

Yrkande

Dennis Ljunggren (S) gör följande ändringsyrkande:

"Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nämndplan med budget 2023 för

kommunstyrelsen med ändring att uppdraget 4.2.10 "Uppdrag: Information om

möjligheter till återvandring" stryks."

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels på

Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen

beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget

ändringsyrkande. Vänsterpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Dennis Ljunggren (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi anser att 4.2.2. Migrationspolitiskt bokslut är ett olyckligt uppdrag som

kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen. Det framgår inte vad syftet med

uppdraget är, och inte heller vad den styrande majoriteten avser göra med den

information som framkommer i det migrationspolitiska bokslutet. Det är också

oklart om det enligt lag är tillåtet att föra register över människor på det vis

som behövs för att genomföra ovanstående uppdrag.

Vi anser också att 4.2.10 "Uppdrag: Information om möjlighet till

återvandring" är att omyndigförklara hela folkgrupper. Redan idag har

Migrationsverket uppgiften att informera om återvandring för den som söker

information om detta. Vi anser inte att kommunen bör hantera invånarnas

skattemedel så ansvarslöst som genom riktade kampanjer som andra

myndigheter får anslag för att genomföra. Majoriteten talar om effektivitet, att

varje skattekrona ska ge mesta möjliga nytta tillbaka till invånarna i Ale. Vi

ställer oss tveksamma till om detta uppdrag på något sätt lever upp till den

avsikten.

Sven Engdahl (V) och Jessika Loftbring (C) ställer sig bakom

protokollsanteckningen.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Kommuncontroller
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 12 Dnr KS-KFU.2022.708

Utskottsplan med budget 2023 för kultur- och

fritidsutskottet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa utskottsplan med budget 2023 för

kultur- och fritidsutskottet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2023 består av totalt tre

övergripande riktningsmål, två nämndmål och tre uppdrag. Samtliga till kultur-

och fritidsutskottets fördelade mål och uppdrag från kommunfullmäktiges

budget 2023 beskrivs i planeringskommentarer. Riktningsmålen handlar om att

skapa ett tryggare, effektivare och mer kundfokuserat Ale. Kultur- och

fritidsutskottet har tilldelats en budgetram om 89 257 tkr. Sammantaget

bedöms planerade aktiviteter och åtgärder bidra till god måluppfyllelse

avseende kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut KS-KFu § 5, 2023-01-03

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Utskottsplan med budget 2023 - Kultur- och fritidsutskottet

Förhandlingsprotokoll IFM, 2022-12-15

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Förvaltningschef

Verksamhetsutvecklare

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Kommuncontroller
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 13 Dnr KS-KFU.2022.690

Intern kontrollplan för kultur- och fritidsutskottet 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa intern kontrollplan 2023 för kultur- och

fritidsutskottet.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) säkerställa att den

interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt

tillfredsställande sätt. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsutskottet är

framtagen. Tre av fem risker i planen kvarstår från tidigare år. Dessa är

kostnadskontroll av löneutbetalningar, kontroll av belastningsregister och

introduktion av nyanställda. De två nya risker som tillkommit är brist på

ändamålsenliga lokaler och bristande kontroll på inventarier.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut KS-KFu § 6, 2023-01-03

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Intern kontrollplan 2023 - Kultur- och fritidsutskottet

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommuncontroller

Verksamhetsutvecklare
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 14 Dnr KS-KFU.2022.710

Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och

fritidsutskottet 2022

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa uppföljningsrapport av intern kontroll

2022 för kultur- och fritidsutskottet.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) säkerställa att den

interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt

tillfredsställande sätt. Uppföljningen av 2022 års intern kontrollplan är

genomförd inom de tre områdena ekonomi, regelverk och verksamhet.

Uppföljningen visar mindre avvikelser gällande en av fem risker;

kontrollpunkten som avser kostnadskontroll inför löneutbetalning. Tre av fem

av risker föreslås kvarstå till 2023. Dessa är kostnadskontroll av

löneutbetalningar, kontroll av belastningsregister och introduktion av

nyanställda.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut KS-KFu § 7, 2023-01-03

Tjänsteutlåtande, 2023-01-03

Uppföljningsrapport intern kontroll 2022 - Kultur- och fritidsutskottet

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommuncontroller
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 15 Dnr KS-SOU.2022.582

Kommunstyrelsen nulägesanalys 2022

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nulägesanalys 2022 för

kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige om ny styrmodell för Ale kommun.

En del av styrmodellen är att nämnderna årligen ska ta fram en nulägesanalys.

Syftet med nulägesanalysen är att skapa en faktabaserad bild av nuläget som

anger nämndens utrymme för riktnings - och förflyttningsmöjligheter för att

sedan kunna lämna förslag på nya nämndmål och uppdrag i

kommunfullmäktiges budget.

Kommunstyrelsens nulägesanalys kretsar kring styrelsens uppdrag som

kommunens ledande förvaltningsorgan och de utmaningar som kommer med

detta. I nulägesanalysen identifieras en rad förflyttningsutrymmen och

utmaningar utifrån styrning- och ledning, digitalisering, kompetensförsörjning,

uppföljning- och analys, befolkningstillväxt, intern och externwebb samt kris-

och säkerhetsberedskap.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-09

Nulägesanalys 2022 - Kommunstyrelsen

Protokoll informationsmöte IFM, 2022-12-15

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Kommuncontroller
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 16 Dnr KS-KFU.2022.699

Nulägesanalys 2022 för kultur- och fritidsutskottet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nulägesanalys 2022 för kultur- och

fritidsutskottet.

Sammanfattning

Under 2022 beslutade kommunfullmäktige om ny styrmodell för Ale kommun.

En del av styrmodellen är att nämnderna årligen ska ta fram en nulägesanalys.

Syftet med nulägesanalysen är att skapa en faktabaserad bild av nuläget som

anger nämndens utrymme för riktnings - och förflyttningsmöjligheter för att

sedan kunna lämna förslag på nya nämndmål och uppdrag i

kommunfullmäktiges budget. I nulägesanalysen identifieras en rad utmaningar

utifrån ökad efterfrågan på kultur- och fritids verksamheter, föreningslivets

behov av stöd, digitalisering, samt att nå underrepresenterade målgrupper.

Kopplat till utmaningarna identifierats insatser som bedöms vara prioriterade

framåt och där kultur och fritidsutskottet har förflyttningsutrymme.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut KS-KFu § 5, 2022-12-13

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Nulägesanalys 2022 - Kultur- och fritidsutskottet

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Kommuncontroller
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 17 Dnr KS.2022.704

Ansökan om stöd från Alebacken rörande elpriser

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett förskott avseende elstöd på 114 tkr till

Alebacken SK som ska återbetalas när statligt elstöd utbetalas. Blir föreningen

inte beviljad statligt elstöd och föreningen inte kan återbetala förskottet ska

beloppet adderas till det lån som föreningen har mot Ale kommun. Som

motprestation till förskottet ska föreningen under en kväll under säsongen

erbjuda gratis åkning i backar och liftar för Ale kommuns barn och ungdomar

under förutsättning att skidanläggning är igång och öppnad.

Jäv

Lena Orstadius (S) anmäler jäv och närvarar inte under handläggningen och

beslutet.

Sammanfattning

Alebacken SK har den 11 december 2022 inkommit med ansökan om bidrag på

114 tkr som återbetalas när statligt elstöd betalas ut.

Alebacken SK beskriver att de befinner sig i en pressad situation med ökade

kostnader inför nära stående kommande säsong. Föreningen arbetar för att

kunna öppna men ser sig inte kunna ta en för stor ekonomisk risk. Regeringen

har utlovat ett ekonomiskt stöd baserat på förra årets utgifter för el. Det skulle

enligt föreningen innebära ett bidrag på 114 tkr för Alebacken. Dessa pengar

skulle enligt föreningen innebära en avsevärd avlastning och möjliggöra en

öppning av backen då vädret tillåter. Dock är det fortfarande osäkert när de

kommer att betalas ut, och det gör det svårt för föreningen att planera

ekonomin. Alebacken SK ansöker därför om att Ale kommun hjälper till

bevilja ett förskott för elstödet genom ett bidrag med återbetalningskrav för att

skapa en bättre möjlighet att planera.

Det finns idag inga regler i kommunen som hanterar kortfristig utlånging eller

bidrag med återbetalningskrav. Enligt kommunens finanspolicy får långsiktig

utlåning ske till av kommunen helägda bolag. Övrig långsiktig utlåning får ske

endast efter kommunfullmäktiges särskilda beslut men i detta fall så rör det sig

om ett kortfristigt bidrag, eller lån som där kommunen idag inte har några

regler.

Om man beviljar bidraget med återbetalningskrav till Alebacken SK så öppnar

sig en möjlighet att fler föreningar kan komma söka samma bidrag. Bedöm-
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

ningen är dock att det inte finns så många föreningar som är elintensiva som

Alebacken SK och där förutsättningen för att bedriva verksamhet är väldigt

sammankopplad med elförbrukning. Simhall och Ale arena drivs tex av

kommunen själva. Kommunstyrelsen beslutar därför att bevilja ett elstöd på

114 tkr med villkor om återbetalning vid statligt beviljat och utbetalt elstöd.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-15

Ansökan förskott elprisstöd Alebacken SK, 2022-12-11

Yrkande

Mikael Berglund (M) gör följande yrkande:

"Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett förskott avseende elstöd på 114 tkr

som ska återbetalas när statligt elstöd utbetalas. Blir föreningen inte beviljad

statligt elstöd och föreningen inte kan återbetala förskottet ska beloppet

adderas till det lån som föreningen har mot Ale kommun. Som motprestation

till förskottet ska föreningen under en kväll under säsongen erbjuda gratis

åkning i backar och liftar för Ale kommuns barn och ungdomar under

förutsättning att skidanläggning är igång och öppnad."

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen

beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

Controller

För kännedom

Alebackens SK
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 18 Dnr KS-KFU.2022.711

Biblioteksplan Ale kommun 2023-2024

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta Biblioteksplan för Ale kommun 2023-2024.

Sammanfattning

I bibliotekslagen (2013:801) ställs krav på att alla kommuner ska anta

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med en

biblioteksplan är att bryta ner nationella, regionala, delregionala och

kommunala mål till tydliga uppdrag för att ge verksamheten möjlighet att

fokusera på sitt syfte.

Utbildningsnämnden föreslår i sitt remissvar att Biblioteksplan för Ale

kommun 2023-2026 revideras för att anpassas till ny lagstiftning gällande

skolbibliotek. Utifrån de nya styrdokumenten framkommer ett behov av

översyn av arbetet med skolbibliotek på alla nivåer. Av det skälet gäller Ale

kommuns biblioteksplan endast 2023-2024.

Ale kommuns biblioteksplan 2023-2024 omfattar folkbiblioteken såväl som

skolbiblioteken i Ale kommun, alltså den med allmänna medel finansierade

biblioteksverksamhet som finns inom kommunen. Skolbiblioteken regleras

genom skollagen och bibliotekslagen men är alltjämt en del av det allmänna

biblioteksväsendet.

Med utgångspunkt i bibliotekslagen tar Ale kommuns biblioteksplan upp de

målområden som folkbiblioteken kommer att fokusera på under planperioden.

Dessa målområden är som följer: Främja läsning och tillgång till litteratur,

Tillgänglighet, Det demokratiska uppdraget samt Hållbarhet. Med

utgångspunkt i bibliotekslagen och skollagen tar Ale kommuns biblioteksplan

upp de målområden som skolbiblioteksverksamheten under planperioden

kommer att fokusera på. Dessa målområden är Läslust och språkutveckling och

Medie- och informationskunnighet.

Antagen biblioteksplan har tagits fram i samverkan med utbildningsnämnden

som ansvarar för skolbibliotekens verksamhet utifrån skollagens bestämmelser,

vilket framgår av både utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens

reglemente. Sedan 1 december ansvarar kommunstyrelsen för kultur- och

fritidsnämndens reglemente.
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Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut KS-KFu § 8, 2023-01-03

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Biblioteksplan 2023-2024

Utbildningsnämndens remissvar UBN § 100, 2022-11-15

Tjänsteutlåtande från sektor utbildning

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Bibliotekschef

Författningssamlingen
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 19 Dnr KS.2022.723

Referensgrupp för Stora Viken

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en referensgrupp bestående av tre

förtroendevalda från kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden.

Referensgruppens uppdrag sträcker sig tills dess erfoderliga beslut fattats i

ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar att välja Mikael Berglund (M), Dennis Ljunggren

(S) och Robert Jansson (SD) till referensgruppen som företrädare från

kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att välja Henrik Fogelklou (M), Emine Khosravi (S)

och Jan Murray (M) till referensgruppen som företrädare från

samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning

Ale kommun har sedan ett par år arbetat med framtiden för området i Stora

Viken som idag delvis används som bergtäkt. Ärendet berör kommunstyrelsen

och samhällsbyggnadsnämnden och för att bidra beredning och förankring

föreslås en referensgrupp tillsättas med tre förtroendevalda från

kommunstyrelsen och tre förtroendevalda från samhällsbyggnadsnämnden.

Från kommunstyrelsen väljs Mikael Berglund (M), Dennis Ljunggren (S) och

Robert Jansson (SD) och från samhällsbyggnadsnämnden väljs Henrik

Fogelklou (M), Emine Khosravi (S) och Jan Murray (M).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-19

Yrkande

Mikael Berglund (M) föreslår att från kommunstyrelsen välja Mikael Berglund

(M) och Robert Jansson (SD) och från samhällsbyggnadsnämnden välja Henrik

Fogelklou (M) och Jan Murray (M).

Dennis Ljunggren (S) föreslår att från kommunstyrelsen välja Dennis

Ljunggren (S) och från samhällsbyggnadsnämnden välja Emine Khosravi (S).

30(37)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen

beslutar detsamma.

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

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunchef

Sektorchef samhällsbyggnad

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 20 Dnr KS.2022.248

Aleförslag - Placera kommunens hjärtstartare
utomhus

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att 
utreda placeringen av fem hjärtstartare centralt placerade utomhus i andra orter 
i kommunen än de orter som redan har hjärtstartare utomhus.

Sammanfattning

Ale kommun har investerat i 35 hjärtstartare vilka placerats runt om i 
kommunen, från Surte i söder till Alvhem i norr. Ale kommuns hjärtstartare är 
placerade i olika verksamheter med olika öppettider och tillgänglighet. Tre 
hjärtstartare är placerade i värmeskåp utomhus för att vara åtkomliga dygnet 
runt för medborgarna. De finns i orterna Alvhem, Hålanda och Starrkärr.

I Aleförslaget anges att alla orter i Ale kommun bör ha hjärtstartare utomhus 
vilket innebär en ökad utsattheten för produkten och bidrar till ökad risk för 
skadegörelse och- eller stöld av hela eller delar av hjärtstartaren. Risken är att 
hjärtstartaren är obrukbar när den behöver användas samt kräver större 
underhåll för att garantera funktionaliteten. Men samtidigt främjar förslaget 
medborgarna i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar därför att återremittera 
ärendet till förvaltningen för att utreda placeringen av fem hjärtstartare centralt 
placerade utomhus i andra orter i kommunen än de orter som redan har 
hjärtstartare utomhus.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-09
Aleförslag om att placera hjärtstartare utomhus med kommentarer 
Aleförslaget - Placera hjärtstartare utomhus

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att 
utreda placeringen av fem hjärtstartare centralt placerade utomhus i andra orter 
i kommunen än de orter som redan har hjärtstartare utomhus.

Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till att godkänna Aleförslaget.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande om återremiss och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Säkerhetssamordnare

För kännedom

Säkerhetschef
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 21 Dnr KS-SÄK.2022.732

Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete för

kommunstyrelsen 2022

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Inom Ale kommun skall samtliga verksamheter utifrån gällande lagstiftning

bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det systematiska

brandskyddsarbetet i förvaltningen ska årligen följas upp och redovisas till

nämnd. I rapporten "Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2022 -

Kommunstyrelsen" redovisas bedömningen av brandskyddsarbetet i

förvaltningen utefter Ale kommuns brandskyddspolicys mål.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det systematiska

brandskyddsarbetet genomförts enligt plan och enligt målbeskrivning. En ökad

samverkan mellan verksamheter i systematiskt brandskyddsarbete i

gemensamma lokaler/byggnader under 2023 kommer att öka fokus av

förvaltning och utveckling av brandskyddsarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-09

Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2022 - Sektor kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Säkerhetssamordnare

För kännedom

Kommunchef

Säkerhetschef
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 22 Dnr KS-SOU.2022.649

Information till kommunstyrelsen - Uppföljning sociala

kartläggningen

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

En första social kartläggning, ”Att leva i Ale”, genomfördes 2016. Resultatet

av kartläggningen visade på skillnader i förutsättningar och hälsa inom

kommunen och mellan grupper. Nuvarande kartläggning visar hur utvecklingen

har sett ut sedan dess och ger en ny nulägesbild av livsvillkoren i Ale kommun.

Syftet med kartläggningen är att skapa ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner

och förtroendevalda för att kunna fatta välgrundade beslut om relevanta och

träffsäkra insatser. I förlängningen kan kartläggningen också vara ett verktyg

för näringslivet, civilsamhället och Aleborna.

Resultatet visar att Ale för de flesta är en bra kommun att växa upp och leva i

och hälsan blir på flera sätt allt bättre. Däremot kvarstår fortfarande skillnader

mellan olika områden och grupper i kommunen. Utvecklingen kan påverkas,

även om det tar tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-12

Rapport: "Sociala kartläggningen - djupdykning i Alebornas livsvillkor"

Beslutet skickas till

För kännedom

Avdelningschef Strategi- och uppföljning
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 23 Dnr KS.2023.4

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 kommunledningsförvaltningen under perioden 2022-11-23 till

och med 2023-01-03.

Beslutsunderlag

Diarieförda delegeringsbeslut från 2022-11-23 till 2023-01-03 för ärenden

inom ärendetypen HR och organisation

Beslutade delegeringsbeslut från 2022-11-23 till 2023-01-03 för övriga

ärendetyper

Självständiga beslut av kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott som inte

har delegerats enligt delegeringsordningen för kommunstyrelsen för perioden

från 2022-11-23 till 2023-01-03
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 24 Dnr KS.2023.6

Redovisning av underrättelser och beslut

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Följande underrättelser och beslut har redovisats för kommunstyrelsen för detta

sammanträde:

Synpunkt från allmänheten gällande sommarkort 2023, inkommen 2022-12-03

Kommunfullmäktiges beslut KF § 164, 2022-11-14: Val till

krisledningsnämnden 2022-2026

Kommunfullmäktiges beslut KF § 195, 2022-12-12: Val av ersättare till

krisledningsnämnden 2022-2026

Göteborgsregionens (GR) förbundsfullmäktiges beslut § 174: Plan och

detaljbudget för GR 2023 med bilagor

Socialnämndens protokoll 2022-11-17, 2022-12-01 och 2022-12-15

Protokoll från Bohus räddningstjänstförbund (BORF), 2022-12-07 med bilagor

Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktige (GR), 2022-12-13

Servicenämndens protokoll 2022-12-13

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-14

Utbildningsnämndens protokoll 2022-12-14
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