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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00-15:00
(ajournering 10:40-10:45, 11:20-13:30 och 14:45-14:50)

Beslutande

Paula Örn (S), ordförande
Dennis Ljunggren (S) tjg för Stefan Hagman (S)
Christina Oskarsson (S)
Monica Samuelsson (S) tjg för Klas Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S) tjg för Sonny Landerberg (MP)
Johnny Sundling (V)
Mikael Berglund (M)
Maj Holmström (M) tjg för Dan Björk (M)
Erik Karlsson (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Åke Niklasson (C)
Jessica Norberg (S) tjg för Ingela Nordhall (AD)
Robert Jansson (SD)

Närvarande
ersättare

Sune Rydén (KD)

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef § 68-76
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Ingrid Inhammar (S), ledamot i styrgruppen för
arbetsmarknad i Göteborgsregionens kommunalförbund
§ 67-68
Toni Andersson (S), ledamot i utbildningsgruppen i
Göteborgsregionens kommunalförbund § 67-68
Jonas Lundgren (SD), ledamot i styrgruppen för social
välfärd i Göteborgsregionens kommunalförbund § 67-68
Ricardo Löfvenholm, drogförebyggare § 69

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2017-05-04 kl. 14:30

Paragrafer

§§ 67 - 76

Underskrifter

Sekreterare
Hanna Larsson
Ordförande
Paula Örn
Justerande
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Datum för anslags uppsättande

2017-05-05

Datum för anslags nedtagande

2017-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Hanna Larsson

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

KS § 67

Dnr KS.2017.4

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med ändringen att
följande ärende utgår:
·

Information om fordonsgas

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

KS § 68

Dnr KS.2017.5

Information om styrgruppernas arbete i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad i GR Ingrid Inhammar (S) informerar
om styrgruppens arbete. Information lämnas om styrgruppens uppdrag,
samverkan, styrgruppens sammansättning, verksamhetsåret 2016, arbetsmarknad
och arbetslöshetens utveckling, etablering av nyanlända vuxna, kommunen som
arbetsgivare, Validering Väst, arbetslösheten i GR-kommunerna, feriearbete i
GR-kommunerna och kommunmottagande 2016.
Ledamot i utbildningsgruppen i GR Toni Andersson (S) informerar om
styrgruppens arbete. Information lämnas om preliminärantagningen 2017 för
gymnasiet och om vuxenutbildning.
Ledamot i styrgruppen för social välfärd i GR Jonas Lundgren (SD) informerar
om styrgruppens arbete. Information lämnas om trender i Göteborgsområdet
avseende droger och undersökning om attityder till en liberalare narkotikapolitik.
Ledamot i förbundsstyrelsen i GR och ordförande i kommunstyrelsen Paula Örn
(S) informerar om förbundsstyrelsens arbete. Information lämnas om
årsredovisning 2016 för GR.
Vice ordförande i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad i GR och 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen Mikael Berglund (M) informerar om styrgruppens
arbete. Information lämnas om styrgruppens nye ordförande och strukturbild för
GR.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

KS § 69

Dnr KS.2017.5

Information om drogförebyggande arbete
Drogförebyggare Ricardo Löfvenholm informerar om drogförebyggande arbete i
Ale.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

KS § 70

Dnr KS.2017.5

Kommunchefen informerar
Kommunchef Björn Järbur lämnar information inom följande områden:
·
·
·

Insiktsmätningen 2016
Ny skatteunderlagsprognos
Chefsrekryteringar inom sektor kommunstyrelsen
- Administrativ chef
- Ekonomichef
- Tillförordnad HR-chef
Medarbetarenkäten
Kommunens hus
Fjärrvärme i Älvängen
Pernillas väg/Spejarstigen
Månadsavstämning mars 2017
Balanserad styrning april 2017

·
·
·
·
·
·

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

KS § 71

Dnr KS.2017.121

Årsredovisning 2016 för Bohus
Räddningstjänstförbund, BORF
Ärendet
Enligt förbundsordningen ska Bohus Räddningstjänstförbund BORF årligen
upprätta en årsredovisning med förvaltningsberättelse. Handlingarna ska
överlämnas till förbundets medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om
ansvarsfrihet för respektive verksamhetsår. Revisorerna föreslår att direktionen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-31
Årsredovisning 2016 för Bohus Räddningstjänstförbund, 2017-04-04
Revisionsberättelse för år 2016 för Bohus Räddningstjänstförbund,
2017-03-31
Revisionsrapport om granskning av hanteringen av olycksundersökningar,
PWC 2017-03-31
Beslut om Årsbokslut 2016, beslut från direktionen för Bohus
Räddningstjänstförbund 2017-02-28 § 6/2017
Tjänsteskrivelse från Bohus Räddningstjänstförbund, 2017-03-31

·
·
·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Bohus Räddningstjänstförbund BORF direktions ledamöter för
verksamhetsåret 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Bohus Räddningstjänstförbund BORF direktions ledamöter för
verksamhetsåret 2016.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

KS § 72

Dnr KS.2017.122

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörns styrelse avseende
verksamhetsåret 2016
Ärendet
Enligt förbundsordningen ska samordningsförbundet årligen upprätta
årsredovisning och förvaltningsberättelse, handlingarna ska överlämnas till
samordningsförbundets medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om
ansvarsfrihet för respektive verksamhetsår. Revisorerna föreslår att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-31
Årsredovisning verksamhetsåret 2016 för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn, 2017-03-31
Revisionsberättelse för år 2016 för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn, 2017-03-31
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och
Tjörns styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2016, skrivelse
2017-03-31
Årsredovisning 2016. Bil 2., beslut från styrelsen för Samordningsförbundet
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2017-02-24 § 203
Revisorernas årsberättelse och granskningsrapport för verksamhetsåret
2016, beslut från styrelsen för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn 2017-03-29 § 231

·
·
·
·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
förbundsstyrelses ledamöter för verksamhetsåret 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
förbundsstyrelses ledamöter för verksamhetsåret 2016.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

KS § 73

Dnr KS.2013.104

Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge
- Beslut om utställning
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 att uppdra till kommunstyrelsen att
påbörja arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Nödinge. Ett
samrådsförslag var utställt för samråd under hösten 2015. Förvaltningen har
sedan dess arbetat med att revidera förslaget utifrån inkomna synpunkter och
uppdaterade kunskapsunderlag. Utställningsförslaget har i förhållande till
samrådsförslaget genomgått omfattande förändringar främst när det gäller
handlingens utformning och detaljeringsgrad. Den övergripande visionen och
huvuddragen i förslaget är dock den samma.
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och bedöms ha
mycket goda ambitioner och förutsättningar att säkerställa ett gott liv för
invånarna. Ett genomförande enligt planförslaget bedöms innebära omfattande
kostnader för kommunen. På sikt bedöms genomförandet också innebära
värdeökningar och skatteintäkter som sett ur ett längre perspektiv kan väga upp
kostnaderna.
Förvaltningens sammanvägda bedömning är att ett genomförande enligt
planförslagets intentioner skulle bidra positivt till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Planförslaget bedöms ge goda förutsättningar för uppnå
hållbara lösningar i kommande planering.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-04-03
Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge, FÖP Nödinge
2030, 2017-04-03
Samrådsredogörelse, 2017-03-31
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-03-24
Social konsekvensbeskrivning och barnkonsekvensbeskrivning,
2017-03-20
Ekonomisk konsekvensbeskrivning, 2017-03-31

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningshandlingarna inklusive
samrådsredogörelsen och uppdrar åt förvaltningen att ställa ut planförslaget på
utställning enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Robert Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningshandlingarna inklusive
samrådsredogörelsen och uppdrar åt förvaltningen att ställa ut planförslaget på
utställning enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
eget yrkande.
Protokollsanteckning
Robert Jansson (SD) önskar att FÖP Nödinge justeras med nedan intentioner i
dokumentet Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge, FÖP
Nödinge 2030, 2017-04-03 innan utställning och lämnar följande
protokollsanteckning:
Vägnätet:
S. 76 ”Trafikflöden vid avfart och cirkulationsplats vid trafikplats Nödinge norra
kan överstiga kapaciteten vilket behöver bevakas.”
Vi ser ingen utbyggnad av vägnätet trots att Nödinge ska tillåtas växa till den
dubbla befolkningen. Vi saknar transparens i den kapacitetsutredning som gjorts
av vägnätet för Nödinge med omnejd. En utredning bör noggrant presenteras
framförallt kring av- och påfarter samt i de centrala delarna av Nödinge där det
kan antas bildas köer vid ansträngda tider. Att färdas med bil ska inte vara ett
nedprioriterat färdsätt som skönjas i förslaget.
Parkeringsfrågan:
S. 24 ”Genom att samsas om parkeringsplatser kan man utnyttja marken på ett
effektivare sätt och skapa trevligare miljöer. Då parkeringsplatser ordnas samlat
kan samordning ske med andra hållbara resalternativ som exempelvis bilpooler.”
S 27. ”Samnyttjande av lokaler, utemiljöer och parkeringsplatser ska eftersträvas.”

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2017-05-02

Redan idag är det ont om parkeringar runt torget. Åtminstone kl 15-18 vardag
eftermiddagar när folk handlar. Vi ser ett stort problem med att kombinera
parkeringsplatser avsedda för handel och boendeparkering. Vi måste tänka på att
en stor del av kommunens övriga invånare väljer att stanna till i Nödinge för att
handla. Det blir en form av konflikt: Handlarna vill att folk ska stanna till medans
risken blir att folk åker förbi pga. Parkeringsbrist. Orten måste anpassas för att
förbipasserande enkelt ska kunna stanna till och handla. Vi tror inte på idén att
samnyttja parkeringar i någon större utsträckning.
Sverigedemokraterna anser inte att handelns parkeringsplatser ska samnyttjas med
boendeparkeringar i någon större utsträckning.
Verksamhetsområde
Sverigedemokraterna anser att mer verksamhetsmark ska iordningställas via FÖP
Nödinge. Annars riskerar Nödinge att bli en ”sovande ort” dvs. invånarna måste
pendla till annan ort. Vi anser vidare att den sk. Skoltomten utefter kilandavägen
mycket väl skulle kunna användas som verksamhetsmark.
Fotgängarzon
Sverigedemokraterna tror inte på idén att blanda olika färdsätt så som cyklister
och bilister i någon större omfattning. Kartan pekar ut i stort sett hela centrala
Nödinge som fotgängarzon vilket vi finner anmärkningsvärt.
Sverigedemokraterna anser att de tre färdsätten ska likställas i FÖP Nödinge
Utredningsområde trafikplats Nödinge Södra
Sverigedemokraterna anser att detta är ett bra förslag så länge som motet läggs
mer söderut för en långvarig lösning.
S 33. Riktlinjer för kommande planering
”Cirkulationen i anslutning till trafikplats Nödinge Norra kan behöva byggas ut
för att undvika köbildning på väg E45 när Nödinge växer. Förutsättningarna för
utbyggnation av trafikplatsen ska säkerställas. Trafikflöden bör följas upp
återkommande för att i god tid identifiera om cirkulationen når sin kapacitet. En
förändrad färdmedelsfördelning förväntas som kan innebära att åtgärden inte är
nödvändig.”
Sverigedemokraterna anser att en mer omfattande utredning gällande trafiken i
och kring den norra avfarten ska genomföras i FÖP Nödinge.
S 35. Riktlinjer för kommande planering
”Bebyggelse ska möjliggöras i 3-6 våningar med variation i höjd. Enstaka högre
byggnader kan prövas, hänsyn ska tas till hur landskapsbilden kan påverkas.”
Sverigedemokraterna säger nej till hus över 5 våningar. Det hör inte hemma i Ale.
Folk har valt att flytta ut från staden.
”Bilparkering ska huvudsakligen ordnas samlat på yteffektiva sätt som exempelvis

Justerandes sign.
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i parkeringshus. De integreras med andra funktioner i anslutning till huvudgator
och avfarter från E45. Bilparkering förutom tillgänglighets- och
angöringsparkering bör inte anordnas i direkt anslutning till bostäder eller
verksamheter.”
Sverigedemokraterna anser inte att vi ska bygg stora parkeringshus. Det hör inte
hemma i Ale. Vi vill tillåta en större andel markparkeringar.
Centrala Nödinge – prioriterat utvecklingsområde
S 24.
”Området bedöms kunna rymma cirka 2500-2800 bostäder vilket innebär en
komplettering med cirka 1700-2000 nya bostäder samt kommersiella och
offentliga verksamheter motsvarande det ökande underlaget i Nödinge och
kommunen.”
Vi anser att typ av bostäder samt mix av dessa ska anges i FÖP Nödinge.
”Denna skyddande bebyggelse, eller stadsfront, ska utformas så att den upplevs
inbjudande och speglar småstaden bakom. Stadsfronten ska fungera som en
identitetsskapande entré då den är det som förbipasserande och tillresande möts
av.”
Hur ska denna identitet te sig? Stor risk att dagens torg täcks för. Hur
kompenseras handlarna för detta? Vi ställer oss tveksamma till denna stadsfront.
”Bebyggelse ska möjliggöras i 3-6 våningar med variation i höjd. Enstaka högre
byggnader kan prövas, hänsyn ska tas till hur landskapsbilden kan påverkas.”
Sverigedemokraterna säger nej till hus över 5 våningar. Det hör inte hemma i Ale.
Folk har valt att flytta ut från staden.
”Bilparkering ska huvudsakligen ordnas samlat på yteffektiva sätt som exempelvis
i parkeringshus. De integreras med andra funktioner i anslutning till huvudgator
och avfarter från E45. Bilparkering förutom tillgänglighets- och
angöringsparkering bör inte anordnas i direkt anslutning till bostäder eller
verksamheter.”
Vad menas med andra funktioner? Detta riskerar att det blir långt att gå till
affärer! Sverigedemokraterna anser att detta skapar ett handelshinder framförallt
för förbipasserande kunder till Ale torg. Vi ställer oss kritiska till denna skrivning.
Under detta avsnitt anser Sverigedemokraterna att område/en för
bensinstationer/bränslestationer ska avsättas.
Kompletteringsområden
Under detta avsnitt anser Sverigedemokraterna att möjlig verksamhetsmark ska
anges och föreslås. Den tidigare skoltomten skulle mycket väl kunna användas till
verksamhetsområde.

Justerandes sign.
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Utbyggnadsområde
”Bebyggelse ska möjliggöras i 2-6 våningar med variation i höjd. Längs
huvudgator i strategiska lägen bör 4-6 våningar möjliggöras. Enstaka högre
byggnader kan prövas, hänsyn ska tas till hur landskapsbilden kan påverkas.”
Nej tack definitivt inte. Vi förespråkar två vånings villahus i detta område. Vi ser
en stor motsägelsefullhet där det å ena sidan påpekas att orten ska ha ett tydligt
avslut och å andra sidan tillåts ha höga hus i utkanten av orten! Det finns en
motsägelsefullhet
Verksamhetsområde
Sverigedemokraterna anser att fler områden ska presenteras!
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Planadministratören på sektor samhällsbyggnad

För kännedom
Planenheten

Justerandes sign.
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KS § 74

Dnr KS.2017.159

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands
län 2017
Ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har bjudit in kommunerna i länet att
tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen och Länsnykterhetsförbundet delta i
gemensamma insatser mot langning av alkohol.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-04-20
Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2017, inbjudan från
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att delta i gemensamma insatser mot langning av
alkohol i Västra Götalands län 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delta i gemensamma insatser mot langning av
alkohol i Västra Götalands län 2017.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Drogförebyggaren

Justerandes sign.
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KS § 75

Dnr KS.2017.8

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslutsfattare

Ärendebeskrivning

Ärendenummer

1

Ekonomichef

Upptagande av lån

KS.2017.34

2

Ekonomichef

Upptagande av lån

KS.2017.34

3

Ekonomichef

Upptagande av lån

KS.2017.34

4

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

5

Exploateringsingenjör

Uppsägning jordbruksarrende del av Nödinge 5:15,
arr-122

KS.2017.75

6

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

7

Exploateringsingenjör

Samrådsremiss Alingsås kommuns
Bostadsförsörjningsprogram 2017-2026

KS.2017.101

8

Exploateringsingenjör

Fastighetsreglering Surte 43:1 och Surte 1:69

KS.2016.301

9

Exploateringsingenjör

Fastighetsreglering Surte 43:1 och Surte 1:69

KS.2016.301

10

Exploateringsingenjör

Ledningsrätt för VA, på Nol 3:167, Nol 3:169 och Nol
3:170

KS.2017.96

11

Exploateringsingenjör

Uppsägning jordbruksarrende del av Nödinge 5:15

KS.2016.435

12

Exploateringsingenjör

Uppsägning arrende, paddock, del av Nödinge 5:15,
arr-015

KS.2017.76

13

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2016

KS.2016.4

14

Exploateringsingenjör

Förnyat jordbruksarrende på del av Huvud 1:9, arr-053 KS.2017.35

15

Exploateringsingenjör

Lägenhetsarrende del av Ledet 1:1 och 1:2 uppsägning samt nytt arrende

KS.2016.436

16

Kommunchef

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

17

Kommunjurist

Utlämnande av allmän handling avseende
sammanställning av uppgifter i kommunens
personaladministrativa system

KS.2017.129

18

Kommunstyrelsens
ordförande

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

19

Mark- och
exploateringschef

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

18(19)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

20

Upphandlingschef

Upphandling av kontors- och skolmaterial, almanackor KS.2016.397
och kuvert med tryck

21

Upphandlingschef

Upphandling av kontors- och skolmaterial, almanackor KS.2016.397
och kuvert med tryck

22

Upphandlingschef

Upphandling av snittblommor, arrangemang,
krukväxter, buketter m m

KS.2017.21

23

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Lönerevision 2017

KS.2017.90

24

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst mars - 19 bifall, 1 avslag och 1 delavslag

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

19(19)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-05-02

KS § 76

Dnr KS.2017.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Protokoll, ungdomsrådet 2017-01-11
Protokoll, ungdomsrådet 2017-02-09
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2017-03-28
Fråga om justering av arvode till gode män för ensamkommande barn,
överförmyndarnämndens beslut 2017-03-30 § 8 inklusive bilaga
Godkännande av årsredovisning 2016 för Ale kommun och dess bolag,
kommunfullmäktiges beslut 2017-04-06 § 59
Diverse

Upphandling för innovation och mervärde, skrift från Sveriges Kommuner och
Landsting 2017-02-16
Bildårsbok 2016, Länsstyrelsen Västra Götalands län 2017-02-21
Information om branschgemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturmiljöer i
skogsbruket, Skogsforsk 2017-03-21
Västtrafiks årsredovisning 2016, 2017-04-04
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

