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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00-16:20
(ajournering 10:10-10:15, 11:25-13:25 och 14:55-15:05)

Beslutande

Paula Örn (S), ordförande
Dennis Ljunggren (S)
Christina Oskarsson (S)
Monica Samuelsson (S) tjg för Klas Karlsson (S)
Sonny Landerberg (MP)
Sven Engdahl (V)
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M) § 148-165, 167-175
Rolf Gustavsson (S) tjg för Dan Björk (M) § 166
Maj Holmström (M) tjg för Erik Karlsson (M)
Sune Rydén (KD) tjg för Rose-Marie Fihn (L)
Åke Niklasson (C)
Ingela Nordhall (AD)
Robert Jansson (SD)

Närvarande
ersättare

Rolf Gustavsson (S) § 148-165, 167-175
Anders Rollings (S)
Jenny Sandkvist (MP) § 148-150

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef § 150-175
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Gunilla Dörner Buskas, utvecklingschef § 150-151

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2017-11-08 kl. 14:00

Paragrafer

§§ 148 - 175

Underskrifter

Sekreterare
Hanna Larsson
Ordförande
Paula Örn
Justerande
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-07

Datum för anslags uppsättande

2017-11-09

Datum för anslags nedtagande

2017-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

Innehåll
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6
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Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

7

KS § 150 Information om delårsrapport januari-augusti med
delårsbokslut per 2017-08-31 för Ale kommun och
kommunkoncernen samt årsprognos 2017 för Ale
kommun

8

KS § 151 Information om lokalförsörjningsprocessen

9

KS § 152 Kommunchefen informerar

10

KS § 153 Tilläggsäskande till investeringsbudget för Ale
seniorcentrum i Älvängen 2017-2018

11 - 12

KS § 154 Borgen för AB Alebyggen år 2018
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KS § 155 Driftform av avfallsinsamling i Ale kommun

16 - 17

KS § 156 Taxa för prövning och kontroll enligt livsmedels- och 18 - 19
foderlagstiftningen
KS § 157 Översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten 20 - 21
KS § 158 Översyn av taxa för yttre hemtjänst

22 - 23

KS § 159 Ändring av omsorgsavgift (maxtaxa)

24

KS § 160 Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens 25
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26 - 27
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KS § 163 Kommunstyrelsens uppföljningsrapport augusti 2017 30 - 31
KS § 164 Delårsrapport januari-augusti med delårsbokslut per 32 - 34
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KS § 165 Sektor kommunstyrelsens lokalbehov

35 - 36
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37 - 38

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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KS § 167 Laddinfrastrukturprogram för Ale kommun
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43 - 45
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Skönningared 7:9 m fl
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48 - 49

KS § 172 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 50
avseende personalärenden
KS § 173 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott

51

KS § 174 Redovisning av delegeringsbeslut

52

KS § 175 Delgivningar

53

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 148

Dnr KS.2017.4

Godkännande av dagordning
Ärendet
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 149

Dnr KS.2017.5

Information om styrgruppernas arbete i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Ledamot i förbundsstyrelsen i GR och ordförande i kommunstyrelsen Paula Örn
(S) informerar om förbundsstyrelsens arbete. Information lämnas om översyn av
nomineringsprinciperna av styrgrupperna i GR, yttrande över nationell
infrastrukturplan och Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 150

Dnr KS.2017.198

Information om delårsrapport januari-augusti med
delårsbokslut per 2017-08-31 för Ale kommun och
kommunkoncernen samt årsprognos 2017 för Ale
kommun
Kommunchef Björn Järbur informerar om delårsrapport januari-augusti med
delårsbokslut per 2017-08-31 för Ale kommun och kommunkoncernen samt
årsprognos 2017 för Ale kommun
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas informerar om delårsrapportens särskilda
fokusområde social hållbarhet.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 151

Dnr KS.2017.5

Information om lokalförsörjningsprocessen
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas informerar om
lokalförsörjningsprocessen.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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KS § 152

Dnr KS.2017.5

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

Pågående chefsrekryteringar
Kommunens hus
Anvisningstal nyanlända
Skadestånd upphandling
Bemanningsproblem inom fastighet
Ekonomiskt utfall september 2017
Balanserad styrning november 2017

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 153

Dnr KS.2017.312

Tilläggsäskande till investeringsbudget för Ale
seniorcentrum i Älvängen 2017-2018
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-07 (KF § 21) att godkänna hyreskontrakt
för lokal avseende del av Starrkärr 4:10. Hyreskontraktet avser förhyrning av
äldreboende och verksamhetslokaler (Ale Seniorcentrum). Enligt tidplan kommer
kommunen att tillträda fastigheten den 2 januari 2018. Utifrån redan färdiga
upphandlingar samt uppskattningar för det som kvarstår att handla upp är det
sektorns bedömning att ytterligare medel behöver skjutas till; 2500 tkr 2017 och
3500 tkr 2018.
Anledningen till kostnadsökningen beror på att tidigare uppskattningar gjorts när
delar i projektet ännu var osäkra. En första uppskattning gjordes i ett skede när
planritningarna inte var klara och därmed inte heller exakt vilka verksamheter som
skulle flytta in. Viss justering gjordes inför investeringsäskandena 2018 men då
kommunen saknar ramavtal inom vissa kategorier är det först under våren 2017
som en mer precis kostnadsuppskattning kunna göras i takt med att arbetet med
kvarstående upphandlingar fortskridit.
En annan del i den uppskattade kostnadsökningen är att två av
boendeavdelningarna kommer att inriktas mot korttidsboende och dessa
lägenheter kommer därmed att behöva möbleras upp till skillnad från särskilt
boende där den boende själv står för möblerna.
Sektor arbete, trygghet och omsorg bedömer att ytterligare investeringsmedel
behövs för att förse fastigheten med (för verksamheten) nödvändiga inventarier
och övrig utrustning enligt kostnadsuppskattningen ovan.
Beslutsunderlag
·
·

Tilläggsäskande till investeringsbudget, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-08-31 § 84
Tjänsteutlåtande, 2017-08-18

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå för
kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag i investeringsbudgeten med 2500 tkr
2017 och 3500 tkr 2018.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag i
investeringsbudgeten med 2500 tkr 2017 och 3500 tkr 2018.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 154

Dnr KS.2017.318

Borgen för AB Alebyggen år 2018
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2016-11-14, §206 att såsom för egen skuld ingå
borgen för AB Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och
lokaler för allmänna ändamål upp till ett högsta lånebelopp om 657.000.000
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska
räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
AB Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för år 2018 med
697.500.000 kr. Ansökan omfattar beräknad produktionsstart i Älvängen för
uppemot 78 lägenheter på Änggatan samt planerad produktionsstart av 8
lägenheter i Furulund Alafors och 26 lägenheter i Prästgården Skepplanda. Den
planerade produktionsstarten av nybyggnads-ombyggnad-påbyggnads- och
underhållsprojekt på Folkets hus- och Mossvägen i Nol som beräknades pågå i 56 år har skjutits fram. Sanering av bly i marken är för närvarande under
upphandling av Ale kommun och beräknas starta 2018. Eventuell byggstart av
nya hus kan ske först 2019. Ett nytt koncept för renovering av befintliga hus
håller på att tas fram. Möjlig etappstart kan ske i slutet av 2018 om det är möjligt
utifrån samordning med saneringen, varför projektet finns med i ansökan.
Diverse förtätningsprojekt med anledning av det ökade bostadsbehovet i Ale
kommun samt utökat ägardirektiv med höjd ambition för nyproduktion. Den
beräknade upplåningen avser dels markförvärv, dels projektplanering och
eventuell byggstart.
Hänsyn har tagits till produktionsplan och vilket belopp som kan komma att
upparbetas under 2018 samt 20% eget kapital i varje projekt.
Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medger en likviditetsmarginal som
kan komma att utnyttjas i samband med låneomläggningar och större
underhållsprojekt.
Borgensbehovet för 2018 redovisas enligt följande:
Alebyggens beräknade låneskuld 2017-12-31 efter årlig amortering
Älvängen -produktionsstart
Alafors Furulund
Skepplanda Prästgården
Nol etapp 1
Diverse förtätningsprojekt
Erforderlig likviditetsmarginal
Befintliga låns ursprungliga skuld
AB Alebyggens hemställan om borgensram för 2018

Kronor
428.000.000
100.000.000
15.000.000
50.000.000
25.000.000
25.000.000
20.000.000
34.500.000
697.500.000

Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

åtgärderna är angelägna för kommunens utveckling bedömer förvaltningen att
borgensansökan kan bifallas.
Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till
kommunen.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-10
Ansökan om borgensbehov 2018, AB Alebyggen 2017-10-03

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 2016-11-14,
§ 206 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 lånebelopp
om 697.500.000 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.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 2016-11-14,
§ 206 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 lånebelopp
om 697.500.000 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.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

Deltagande i beslut
Ingela Nordhall (AD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar
i beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 155

Dnr KS.2017.313

Driftform av avfallsinsamling i Ale kommun
Ärendet
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-05-04 § 62 beslutades det att
en utredning skall göras för att belysa vilken driftsform av avfallsinsamling som är
bäst lämpad för Ale kommun. Driftformerna som skall utredas är, egen regi,
direkttilldelning till Renova och upphandlad entreprenad. Utredningen skall ge
svar på frågor som, kompetens, kvalité, genomförandetid, omhändertagande av
materialet, ekonomi och robusthet. Utredningen skall redovisas på nämnden
2017-08-31.
Utredningen som genomfördes av konsultföretaget Sweco, fick i uppdrag att
genom en SWOT-analys som beskriver de 3 olika alternativens styrkor, svagheter,
möjligheter och hot utifrån ovanstående kriterier.
Inför utredningen har Ale kommuns befintliga insamlingspersonal och
renhållningsorganisation intervjuats för att ge deras bild av befintlig
insamlingsregi.
SWOT-analysen redovisas i bifogad rapport "Driftform av avfallsinsamling i Ale
kommun". Utöver SWOT-analysen redovisas även resultat av intervjuer med
driftspersonalen samt en värdering av erfarenheter med tre andra kommuner.
En SWOT-analys visar inte vilka aspekter som ska prioriteras över en annan,
därmed kan det vara problematiskt att veta vilket beslut som är bäst. Utredningen
överlämnas därför till SBN för ställningstagande utan förvaltningens förslag till
beslut.
Observera att byta regiform innebär troligen mycket arbete för
renhållningsavdelningen. Detta har inte värderats i SWOT-analysen då det inte är
jämförbart mellan de olika driftsformerna utan är ett resultat av ett byte.
Beslutsunderlag
·
·
·

Driftform av avfallsinsamling i Ale kommun,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-28 § 108
Tjänsteutlåtande, 2017-07-03
PM, Driftform av avfallsinsamling i Ale kommun, SWECO 2017-07-03

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att låta
samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om direkttilldelning av avfallshantering till
vårt gemensamägda bolag Renova.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag
och dels på Robert Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att låta
samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om direkttilldelning av avfallshantering till
vårt gemensamägda bolag Renova.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 156

Dnr KS.2017.304

Taxa för prövning och kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen
Ärendet
Genomgång har gjorts av nuvarande taxa avseende avgiftsnivå och ändringar för
att minska administrationen avseende risk- och erfarenhetsklassning och årlig
kontrolltid. Behovet av ändringar har visat sig vara så omfattande att förslag till ny
taxa har tagits fram.
Beslutsunderlag
·
·
·

Taxa för prövning och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-28 § 103
Tjänsteutlåtande, 2017-09-20
Taxa för prövning och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
(märkt FÖRSLAG 2017-09-15)

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
taxa för prövning och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i enlighet
med förvaltningens förslag märkt ”FÖRSLAG 2017-09-15”. Med följande
ändringar:
a) Ny lydelse för 5 § första mening ”Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften
1 100 kr, om inte annat belopp anges för viss ärendetyp.”
b) Ny lydelse för 13 § första mening ”Om bristande efterlevnad av gällande regler
medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten
(extra offentlig kontroll), tas avgift ut för all nedlagd tid den extra offentliga
kontrollen ger upphov till med 1 100 kr per timme kontrolltid och för
myndighetens faktiska kostnader i övrigt för kontrollen”
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxan
träder i kraft den 1 januari 2018, då nu gällande taxa för prövning och kontroll
enligt livsmedelslagstiftningen upphör att gälla. Tidigare taxa ska dock även
fortsättningsvis tillämpas på ärenden vari ansökningar och anmälningar har
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden före ikraftträdandet och på offentlig
kontroll som har utförts före ikraftträdandet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för
prövning och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i enlighet med
förvaltningens förslag märkt ”FÖRSLAG 2017-09-15”. Med följande ändringar:
a) Ny lydelse för 5 § första mening ”Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften
1 100 kr, om inte annat belopp anges för viss ärendetyp.”
b) Ny lydelse för 13 § första mening ”Om bristande efterlevnad av gällande regler
medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten
(extra offentlig kontroll), tas avgift ut för all nedlagd tid den extra offentliga
kontrollen ger upphov till med 1 100 kr per timme kontrolltid och för
myndighetens faktiska kostnader i övrigt för kontrollen”
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxan träder i
kraft den 1 januari 2018, då nu gällande taxa för prövning och kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen upphör att gälla. Tidigare taxa ska dock även
fortsättningsvis tillämpas på ärenden vari ansökningar och anmälningar har
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden före ikraftträdandet och på offentlig
kontroll som har utförts före ikraftträdandet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 157

Dnr KS.2017.321

Översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten
Ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten
tillsammans med enhetschefer och avgiftshandläggare.
Sektor arbete, trygghet och omsorg föreslår förändringar gällande måltidstaxa för
enstaka måltider, taxa för mat och boende vid köp av plats i annan kommun och
måltidstaxa för ungdomar som fyllt 18 år och bor i bostad med särskild service
enligt 9 § 8 p LSS. De taxor som gäller för funktionshinderverksamheten är också
samlade i ett dokument för att ge en samlad bild.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar föreslagna taxeförändringar.
Beslutsunderlag
·

Översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-08-31 § 81
Tjänsteutlåtande, 2017-08-21
Taxor och avgifter vid insatser vid insatser enligt LSS och SoL inom
funktionshinderverksamheten med markerade förändringar 2017-07-11
Remissyttrande översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten, rådet
för funktionshinderfrågor, 2017-08-17

·
·
·

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
föreslagna taxeförändringar enligt markeringar i dokument "Taxor och avgifter
vid insatser enligt LSS och SoL inom funktionshinderverksamheten".
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna
taxeförändringar enligt markeringar i dokument "Taxor och avgifter vid insatser
enligt LSS och SoL inom funktionshinderverksamheten".
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

20(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 158

Dnr KS.2017.320

Översyn av taxa för yttre hemtjänst
Ärendet
Enligt Lag om vissa kommunala befogenheter SFS 2009:47 får en kommun
bedriva servicetjänster åt äldre personer. Från oktober 2010 bedriver
arbetsmarknadsenheten yttre hemtjänst i egen regi. Tjänsten yttre hemtjänst är
avsedd att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa.
För servicetjänster åt äldre personer får kommuner ta ut skäliga avgifter enligt
grunder som kommunerna bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga
kommunernas självkostnader.
Syftet med översynen av taxan inom yttre hemtjänst är att uppdatera taxorna
antagna 2012-10-29 § 145 av kommunfullmäktige. Syftet är också att göra det
enklare att se vad en tjänst kostar genom att ange en kostnad för hela tjänsten
istället för att ha en timtaxa.
Beslutsunderlag
·

Översyn av taxa för yttre hemtjänst, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-08-31 § 82
Tjänsteutlåtande, 2017-08-18
Förslag till taxa för yttre hemtjänst, 2017-08-18
Remissvar på Ale kommuns förslag på nya taxor för yttre hemtjänst,
kommunala pensionärsrådets samråd, 2017-08-07
Remissyttrande över förslag på nya taxor för yttre hemtjänst, rådet för
funktionshinderfrågor, 2017-08-17

·
·
·
·

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
"Förslag på taxa för yttre hemtjänst" att gälla från och med 2018-02-01.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar "Förslag på taxa för
yttre hemtjänst" att gälla från och med 2018-02-01.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

22(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

23(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 159

Dnr KS.2017.322

Ändring av omsorgsavgift (maxtaxa)
Ärendet
Inom kommunal omsorgsverksamhet finns det ett avgiftstak, även kallat maxtaxa.
Avgifter som ingår i maxtaxan är hemtjänstavgift, insatser i ordinärt och särskilt
boende, korttidsplats och dagverksamhet för dementa, avgift för trygghetslarm
och avgift för hemsjukvård.
Kommunfullmäktige tog 2016-12-19 beslut om att anpassa kommunens maxtaxa
till högkostnadsskyddet enligt Socialtjänstlagen som ändrades den 1 juli 2016.
Taxans lydelse vid antagandet innebar dock att kommunen inte räknar upp
summan som planerat, utan tar ut en mindre omsorgsavgift än avgiftstaket på
riksnivå.
Förvaltningen föreslår att taxans lydelse ändras från ett nominellt belopp till
lydelsen i lagtexten.
Beslutsunderlag
·

Revidering av omsorgsavgift (maxtaxa), omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-08-31 § 83
Tjänsteutlåtande, 2017-08-21

·

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
omsorgsavgift (maxtaxa) till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet i
enlighet socialtjänstlagen (SoL) 8 kap 5 § att gälla från och med 2018-02-01.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
omsorgsavgift (maxtaxa) till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet i
enlighet socialtjänstlagen (SoL) 8 kap 5 § att gälla från och med 2018-02-01.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 160

Dnr KS.2017.351

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde 2018-2019 och tillsvidare
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2017-09-28 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde att gälla från och med 2018-01-01.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-24
Ale Fritids taxor och avgifter för lokalhyror m m, 2017-10-24
Översikt av justering av Ale Fritids taxor och avgifter för lokalhyror m m,
2017-10-24

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxor enligt
bilaga "Ale Fritids taxor och avgifter för lokalhyror m m" att gälla från och med
2018-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort avgiften
för uthyrning av DVD-film från och med 2018-01-01.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxor enligt
bilaga "Ale Fritids taxor och avgifter för lokalhyror m m" att gälla från och med
2018-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort avgiften
för uthyrning av DVD-film från och med 2018-01-01.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

25(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 161

Dnr KS.2017.155

Svar på motion från Elena Fridfelt (C) om förändringar
i Ale kommuns lokalplaneringsprocess
Ärendet
Elena Fridfelt (C) har lämnat en motion om förändringar i kommunens
lokalplaneringsprocess, dels avseende behovsnämndernas behov av återkoppling i
processen, dels avseende behovet av en process för hantering av hastigt
uppkomna lokalbehov.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-16 § 151 att återremittera motionen med
motiveringen att förvaltningen ska komplettera med en beskrivning av hur akuta
behov ska hanteras.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Rutin för hantering av angelägna lokalbehov, 2017-10-02
Motion om förändringar i Ale kommuns lokalplaneringsprocess, Elena
Fridfelt (C) 2017-04-03

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
från Elena Fridfelt (C) besvarad.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Jansson (SD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
från Elena Fridfelt (C) besvarad.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

26(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Maj Holmström (M), Sune Rydén (KD),
Åke Niklasson (C) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 162

Dnr KS.2017.316

Rapportering av motioner och medborgarförslag som
ej beretts färdigt under hösten 2017
Ärendet
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att kommunfullmäktige
kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år från det att motionen
väckts. Kan beredningen av motionen inte avslutas inom den föreskrivna
ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, framgår att kommunstyrelsen två
gånger varje år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen
ska ske till fullmäktiges sammanträden i april och oktober.
Sektor kommunstyrelsen har upprättat en förteckning över ej slutbehandlade
motioner och medborgarförslag.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-17
Bilaga till tjänsteutlåtande med förteckning över motioner och
medborgarförslag som ej beretts färdigt, 2017-10-17

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
informationen.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att
lägga till saknad motion om att införa en friskvårdspolicy.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

28(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

informationen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att lägga till saknad
motion om att införa en friskvårdspolicy.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

29(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 163

Dnr KS.2017.199

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport augusti 2017
Ärendet
Resultaten i skolan är mycket glädjande framförallt upp till årskurs 8. Det finns
stora möjligheter att läsåret 2017/2018 kan innebära ett riktigt stort steg när det
gäller Ales skolresultat också i ett nationellt perspektiv. Arbetet med bostäder för
Alebor skapar mycket känslor bland invånarna speciellt om förslaget är att bygga
något i den egna närheten. Det är en demokratisk utmaning att acceptera det som
är bra för många när den egna verkligheten påverkas.
Arbetet med att anpassa kostnadsnivån till 2017 års kostnadsnivå är en stor och
mödosam uppgift. Olika delar av organisationen har kommit olika långt. De
effekter som ska uppnås ligger i många fall under senare del av året vilket innebär
att de ekonomiska effekterna inte visat sig ännu. Ett omfattande arbete pågår för
att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom ramen för den digitala agendan. För
att komma så långt som möjligt kommer eventuellt utrymme som kvarstår när
redan beslutade aktiviteter genomförts användas för att genomföra nya viktiga
delar.
Många medarbetare känner en stark press i det effektiviseringsarbete som pågår. I
detta läge är det särskilt betydelsefullt med ett modigt och tydligt ledarskap som
sätter de förändringar som vi genomför i sitt rätta sammanhang. För att
åstadkomma detta har bland annat arbete inletts med gruppen verksamhetschefer
tillsammans med förvaltningsledningen.
Kommunstyrelsen inklusive internservice redovisar ett positivt utfall om 5,7 Mkr i
perioden. Siffrorna döljer dock stora skillnader. På plussidan är det fortfarande så
att utnyttjandet av utvecklingsstödet släpar. Samtidigt så ligger kosten på - 2,8
Mkr och IT ligger på -3,5 Mkr. I båda fallen så är bristande intäkter från köparna i
förhållande till levererad volym ett delproblem. Ett fortsatt arbete måste till för
att hitta rätt kostnads nivå inför respektive verksamhets kostnadsnivå 2018.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-22
Uppföljningsrapport augusti 2017 kommunstyrelsen

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa uppföljningsrapporten för augusti 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa uppföljningsrapporten för augusti 2017.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

30(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen

För kännedom
Ledningsgruppen på sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 164

Dnr KS.2017.198

Delårsrapport januari-augusti med delårsbokslut per
2017-08-31 för Ale kommun och kommunkoncernen
samt årsprognos 2017 för Ale kommun
Ärendet
Delårsrapport per 31 augusti 2017 har upprättats för Ale kommun och
kommunkoncernen. I denna delårsrapport har social hållbarhet varit särskilt
fokusområde. Delårsbokslutet visar på följande:
Belopp i Mkr

Delårsresultat
Ale kommun Kommunkoncernen

Årsprognos
Ale kommun

Resultat
Investeringsutgifter
Soliditet
Balansomslutning

5,3
65,3
48,4%
1 761,8

19,6
117,2

24,2
47,1%
2 577,9

Kommunens totala ekonomiska resultat ligger på en nettokostnadsandel på
99,5% vilket är betydligt sämre än det budgeterade på 98,5%. Kommunens låga
resultat för perioden är oroväckande eftersom de två stora nämnderna,
utbildningsnämnden och omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har stora
underskott för perioden och har sammantaget också en negativ årsprognos på
- 48,8 Mkr. Årsprognosen för kommunen är trots detta ändå att ett totalt positivt
resultat på ca 20 Mkr ska kunna uppnås på grund av förbättrade skatteintäkter,
extra statsbidrag, låga finansiella kostnader, delårseffekt av löneavtal 2017 och
realisationsvinster.
Nämnderna föreslås kompenseras för effekterna av löneavtal 2017 per september
2017 och med helårseffekt för 2018.
Samtliga nämnder har godkänt sina rapporter.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande
Delårsrapport januari-augusti 2017
Bilaga till tjänsteutlåtande ramjustering 2017/2018 på grund av löneavtal
2017
Affärsverksamheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramfördelningen till nämnderna på
grund av löneavtal 2017 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport januari-augusti 2017 till revisorerna.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta
diskussionerna med utbildningsnämndens presidium och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens presidium om hur åtgärderna genomförs för att
nämnderna ska uppnå långsiktig ekonomisk balans i verksamheten.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs
och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag, att med ett negativt resultat under 2017,
fortsätta arbetet med att minska underskottet för verksamhetsåret.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs
och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att fortsättningsvis under resten av 2017
arbeta för att skapa förutsättningar för en nämndplan och budget för 2018 i
balans.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs
och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att under 2018 fördjupa arbetet utifrån
kvalitets- och effektivitetsaspekter med ”Best practice” i kommunsverige som
utgångspunkt.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs
och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen i uppdrag att i
nära dialog finna lösningar som uppfyller punkt 1 och 2 samt skapar bästa möjliga
förutsättningar för helheten 2018.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsrapport januari-augusti 2017 och årsprognos 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramfördelningen till nämnderna på
grund av löneavtal 2017 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport januari-augusti 2017 till revisorerna.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta
diskussionerna med utbildningsnämndens presidium och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens presidium om hur åtgärderna genomförs för att
nämnderna ska uppnå långsiktig ekonomisk balans i verksamheten.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs
och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag, att med ett negativt resultat under 2017,
fortsätta arbetet med att minska underskottet för verksamhetsåret.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

33(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs
och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att fortsättningsvis under resten av 2017
arbeta för att skapa förutsättningar för en nämndplan och budget för 2018 i
balans.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs
och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att under 2018 fördjupa arbetet utifrån
kvalitets- och effektivitetsaspekter med ”Best practice” i kommunsverige som
utgångspunkt.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs
och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen i uppdrag att i
nära dialog finna lösningar som uppfyller punkt 1 och 2 samt skapar bästa möjliga
förutsättningar för helheten 2018.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsrapport januari-augusti 2017 och årsprognos 2017.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige

För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 165

Dnr KS.2017.331

Sektor kommunstyrelsens lokalbehov
Ärendet
Samtliga sektorer i kommunen ska årligen ta fram vilka lokalbehov som finns
framåt i tiden. Det samlade lokalbehovet ligger sedan till grund för
lokalresursplanen som är kommunen samlade och styrande dokument för
lokalplanering. Varje nämnd ska ta ställning till förvaltningens förslag för
lokalbehov.
Sektor kommunstyrelsen behöver omlokalisera cirka 40 arbetsplatser för
internservice och utöka personalavdelningen med cirka 5 arbetsplatser. På längre
sikt finns behov av ett kommunens hus i Nödinge gemensamt för alla sektorer.
Volymen beräknas 2017 till 400 platser. I det nya huset kommer flera
verksamheter och kontor att samlas på en central plats i kommunen. Det
förbättrar och underlättar samverkan mellan olika funktioner vilket i sin tur ökar
servicen till kommuninvånare. Kommunens hus är också ett viktigt steg för
utbyggnad av centrala Nödinge och kommer att förstärka kommunens profil mot
omvärlden.
Utfallet av kostutredningen 2017 kommer att ange inriktning för
måltidsverksamheten och kopplade lokalbehov hösten 2017.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-11

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att sektor kommunstyrelsens lokalbehov är
arbetsplatser främst för internservice och personalavdelningen och ett
kommunens hus i Nödinge där flera verksamheter kommer att samlas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sektor kommunstyrelsens lokalbehov är
arbetsplatser främst för internservice och personalavdelningen och ett
kommunens hus i Nödinge där flera verksamheter kommer att samlas.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledaren för lokalplanering

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(52)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-11-07

KS § 166

Dnr KS.2017.114

Ombyggnad av Ale Kulturrum och Da Vinciskolan
Ärendet
I förstudien utreds behov av lokaler samt lämnas förslag på hur ombyggnaden
kan genomföras. Förutom detta tas investerings- och driftkalkyler fram. Studien
framställs i ett nära samarbete mellan representanter för beställande sektorer och
verksamhet fastighet. Efter att förstudien är klar ska behovsnämnden fatta beslut
om projektet ska fortsätta till nästa steg eller avslutas.
Denna förstudie ligger till grund för kommunstyrelsen som behovsnämnd att
fatta beslut om projektet ska fortsätta och projektering ska påbörjas. Nämnden
får bedöma om projektet skall beslutas av kommunfullmäktige då den totala
beslutad budget räcker till men fördelningen mellan verksamheter har förändrats
jämfört med ursprungsbudget.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-05
Förstudie om ombyggnad Ale Kulturrum och Da Vinciskolan, 2017-03-28
Dispositionsskisser om ombyggnad Ale kulturrum och Da Vinciskolan,
2017-03-23
Bilaga till dispositionsskisser

·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge verksamhet fastighet i uppdrag att tillsammans
med berörda verksamheter genomföra projektering och mer detaljerad kalkyl för
ombyggnad av Ale Kulturrum och Da Vinciskolan.
Jäv
Dan Björk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge verksamhet fastighet i
uppdrag att i projekteringen särskilt beakta utemiljön och viktiga stråk.
Dennis Ljunggren (S) tillstyrker Paula Örns yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar på återremiss för att komplettera förstudien med
berörda nämnders behov för byggnaden och verksamheten i kulturrum,
Justerandes sign.
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förslagsvis inhämtas informationen genom workshopar och dialog med
nämnderna.
Robert Jansson (SD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med Mikael
Berglunds yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge verksamhet fastighet i uppdrag att tillsammans
med berörda verksamheter genomföra projektering och mer detaljerad kalkyl för
ombyggnad av Ale Kulturrum och Da Vinciskolan.
Kommunstyrelsen beslutar att ge verksamhet fastighet i uppdrag att i
projekteringen särskilt beakta utemiljön och viktiga stråk.
Deltagande i beslut
Mikael Berglund (M), Maj Holmström (M), Sune Rydén (KD), Åke Niklasson (C)
och Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att om ärendet
avgörs vid dagens sammanträde deltar de inte i beslutet i sakfrågan.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Projektchef Fredrik Johansson
Utvecklingsledaren för lokalplanering Maria Palm

Justerandes sign.
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KS § 167

Dnr KS.2017.124

Laddinfrastrukturprogram för Ale kommun
Ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
laddinfrastrukturprogram för publika laddstolpar. Uppdraget stödjer målen i
energi- och klimatplanen genom att minska utsläppen av koldioxid.
Laddprogrammet kommer att behöva uppdateras årligen inför kommande
verksamhetsplan med budget, dels för att tekniken för elbilar och
laddinfrastruktur utvecklas snabbt och dels för att lagstiftning kan förväntas
förändras.
Syftet med ett program för laddinfrastruktur är att sammanställa behovet av
laddinfrastruktur och föreslå en planering för utbyggnad i Ale kommun.
Utredningen föreslår en övergripande plan för utbyggnad av publik
laddinfrastruktur i Ale kommun. För varje laddstation krävs en djupare utredning
och att arbetet organiseras. Förutom kostnader för laddtekniken behöver
kostnader avsättas för utredning, projektering, drift och underhåll.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-12
Laddinfrastrukturprogram, 2017-10-12

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta laddinfrastrukturprogram för Ale kommun.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på 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 anta laddinfrastrukturprogram för Ale kommun.

Justerandes sign.
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Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledaren för ekologisk hållbarhet

Justerandes sign.
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KS § 168

Dnr KS.2017.345

Gemensamt vattenskyddsområde för Göta Älv och
Vänersborgsviken
Ärendet
Vattenresursen Göta älv och Vänersborgsviken är gemensam för flera kommuner
och det har ansetts som betydelsefullt att samarbeta och utveckla gemensamma
förhållningssätt och regelsystem för denna gemensamma resurs. Diskussionen om
att skapa ett gemensamt vattenskyddsområde som omfattar de intagslägen där
kommunerna hämtar vatten för dricksvattenproduktion har funnits sedan början
av 2000-talet. Bland annat anges detta som en viktig åtgärd i de regionala
vattenförsörjningsplaner för Göteborgsregionen som tagits fram både 2003 och
2014.
Arbetet med vattenskyddsområdet initierades vid ett seminarium i januari 2008
där politiker och tjänstemän inom VA-teknik, miljö, planering och
kommunledning från kommunerna längs Göta älv och Vänersborgsviken deltog
tillsammans med industrin och berörda myndigheter. Samtliga kommuner deltog
på seminariet som följdes upp med ett beslut om en förstudie som genomfördes
samma år. Efter förfrågan i januari 2009 från Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR), förbundsstyrelsen, beslutade samtliga berörda
kommuner att medverka.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-13
Förslag till skyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken
vattenskyddsområde
Ett vattenskyddsområde – skydd för 700 000 människors dricksvatten,
skrivelse

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att, utan eget ställningstagande till förslaget, godkänna
att informera allmänhet och berörda för att få in synpunkter på föreliggande
förslag till vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, utan eget ställningstagande till förslaget, godkänna
att informera allmänhet och berörda för att få in synpunkter på föreliggande
förslag till vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken.

Justerandes sign.
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___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Sektorchefen för sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.
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KS § 169

Dnr KS.2017.346

Nämndplan och budget 2018 för kommunstyrelsen
Ärendet
Kommunfullmäktige har i juni 2017 fastställt verksamhetsplan och budget för
2018 - 2021. Kommunstyrelsen har därefter i augusti fastställt
inriktningsdokument för arbetet. Sektor kommunstyrelsen har med utgångspunkt
i besluten utarbetat ett förslag till nämndplan för kommunstyrelsen.
Nämndplanen för 2018 kännetecknas av fortstatt arbete med att effektivisera och
modernisera verksamheten. För invånaren och andra intressenter ska det bli
enklare och snabbare med kommunala kontakter samtidigt som kostnadsnivån
sänks. Digitaliseringens möjligheter ska även fortsättningsvis användas fullt ut.
2017 har varit ett år med stor fokus identifiering av processer och roller som
behöver utvecklas. Under 2018 behöver dessa förändringar genomföras.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-27
Förslag till nämndplan och budget 2018

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till nämndplan och budget för
2018.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att följande text ska föras in i avsnitt 5.5.1 om
engagerade, stolta och medskapande medarbetare i förslag till nämndplan och
budget 2018:
Måttet och insatserna som avser heltidsanställningar i kapitel 5.5 bör förändras så att
ambitionsnivån avspeglar SKLs inriktning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att arbetet med
kommunens översiktsplan måste startas upp omgående.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att målvärde 2018 för sjuktalen
i avsnitt 5.5 om hållbart arbetsliv ska ligga i linje med de 25 % bästa kommunerna
i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).
Justerandes sign.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar avslag på Mikael Berglunds första yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar avslag på Mikael Berglunds andra yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds första yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget första yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds andra yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till nämndplan och budget för
2018 med ändringen att målvärde 2018 för sjuktalen i avsnitt 5.5 om hållbart
arbetsliv ska ligga i linje med de 25 % bästa kommunerna i Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR).
Deltagande i beslut
Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i
beslutet.
Protokollsanteckning
Paula Örn (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi finner det märkligt att man från oppositionen lämnar förslag om ändringar i
synen på heltidsfrågan där man inte vet om förslaget innebär en höjning eller
sänkning av ambitionsnivån gällande antalet heltidsanställda i kommunen. Arbetet
med ÖP är högt prioriterat men finns det inte mer resurser hjälper det inte att
föreslå åtgärder som inte är finansierade eller där något annat har prioriterats
bort.
___

Justerandes sign.
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Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ledningsgruppen på sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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KS § 170

Dnr KS.2017.278

Begäran om planbesked för Högstorp 2:1 och
Skönningared 7:9 m fl
Ärendet
Det har inkommit 6 separata begäran om planbesked för fastigheter i
Skönningared. Tillsammans omfattar ansökningarna ca 36 bostäder i enfamiljshus
och 20-26 bostäder i parhus. De omfattar fastigheterna Skönningared 1:21, 7:9,
7:42 och 8:5 samt Högstorp 2:1, 2:2 och 2:7.
Planeringen innebär en betydande utbyggnad av tätortsnära landsbygd.
Planeringen är inte förenlig med kommunens bostadsförsörjningsprogram,
energi- och klimatplan eller lokalresursplan. Planeringen avseende Skönningared
1:21, 7:9, 7:42 samt Högstorp 2:1 och 2:2 strider mot kommunens översiktsplan
eller fördjupad översiktsplan för Skönningared. Planeringen innebär också
ianspråktagande av jordbruksmark vilket inte bedöms som lämpligt.
Inkomna ansökningar innefattar inga planeringsförutsättningar för att
tillhandahålla infrastruktur eller service för de nya bostäderna. Kommunen
planerar inte att bygga ut infrastruktur eller kommunal service för Skönningared
inom en överskådlig framtid då kommunens inriktning är att Älvängens och
Nödinges tätorter ska växa i första hand. VA-situationen behöver särskilt utredas.
Sektor samhällsbyggnad bedömer därmed att planeringen inte är lämplig enligt
plan- och bygglagen 2 kap 2 §. Om prövning genom detaljplanering ändå beslutas
måste området planeras samlat. Ett sådant arbeta kan tidigast förväntas leda till
färdig detaljplan år 2025 och förutsätter exploateringssamverkan mellan
exploatörerna. Detaljplaner för enskilda fastigheter bedöms inte ha några
förutsättningar att lösa de övergripande frågor som krävs för att byggnationen ska
bli lämplig.
Ansökningarna omfattar totalt drygt 60 bostäder i form av parhus och friliggande
villor. Beslutet omfattar inte fastigheten Skönningared 7:42 då beslut om
planläggning tas i ärendet KS.2016.126.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Ansökan om begäran om planbesked för Skönningared 7:42 och 8:5,
2017-05-03
Ansökan om begäran om planbesked för Skönningared 7:9, 2017-05-03
Ansökan om begäran om planbesked för Skönningared 1:21, 2017-05-03
Ansökan om begäran om planbesked för Högstorp 2:7, 2017-05-03
Ansökan om begäran om planbesked för Högstorp 2:2, 2017-05-03

Justerandes sign.
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·
·
·

Ansökan om begäran om planbesked för Högstorp 2:1, 2017-05-03
Karta, 2017-04-10
Beskrivning, 2017-04-10

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om planbesked.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att meddela sökanden att
kommunen avser att påbörja detaljplanläggning för bostadsändamål inom
fastigheten Högstorp 2:1och Skönningared 7:9 m.fl samt uppdrar åt sektor
samhällsbyggnad att lägga ärendet till produktionsplanen för planärenden.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Robert Jansson (SD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på
förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela sökanden att kommunen avser att
påbörja detaljplanläggning för bostadsändamål inom fastigheten Högstorp 2:1och
Skönningared 7:9 m.fl samt uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att lägga ärendet
till produktionsplanen för planärenden.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Maj Holmström (M), Sune Rydén (KD),
Åke Niklasson (C) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Planadministratören på sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.
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KS § 171

Dnr KS.2016.126

Begäran om planbesked för del av fastigheterna
Skönningared 6:27, 7:42 och 7:5
Ärendet
En begäran om planbesked gällande bostadsändamål på fastigheten Skönningared
7:5 med flera inkom till sektor samhällsbyggnad 2015-12-21.
Förslaget strider mot kommunens fördjupade översiktsplan för Skönningared.
Det är ej heller förenligt med kommunens bostadsförsörjningsprogram, energioch klimatplan eller lokalresursplan. Förslaget innebär en utbyggnad av
tätortsnära landsbygd. Sektor samhällsbyggnad bedömer därmed att planeringen
inte är lämplig enligt plan- och bygglagen 2 kap 2 §.
Om prövning genom detaljplanering ändå beslutas måste området planeras
samlat. Detaljplaner för enskilda fastigheter bedöms inte ha några förutsättningar
att lösa de övergripande frågor som krävs för att byggnationen ska bli lämplig.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-06
Ansökan om begäran om planbesked för Skönningared 7:5 med flera,
2015-12-21
Skiss, 2015-12-21

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om planbesked.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att meddela sökanden att
kommunen avser att påbörja detaljplanläggning för bostadsändamål inom
fastigheten Skönningared 6:27, 7:42 och 7:5 samt uppdrar åt sektor
samhällsbyggnad att lägga ärendet till produktionsplanen för planärenden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på
förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens yrkande.

Justerandes sign.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela sökanden att kommunen avser att
påbörja detaljplanläggning för bostadsändamål inom fastigheten Skönningared
6:27, 7:42 och 7:5 samt uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att lägga ärendet till
produktionsplanen för planärenden.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Maj Holmström (M), Sune Rydén (KD),
Åke Niklasson (C) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Planadministratören på sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.
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KS § 172

Dnr KS.2017.352

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
avseende personalärenden
Ärendet
För att skapa ordning och minska kostnadsutveckling för lön till någon del
föreslås att en ny delegeringspunkt som reglerar rätten att fatta beslut om
lönejustering mellan två löneöversynstillfällen införs i kommunstyrelsens
delegeringsordning
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2017-11-03

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera delegeringsordningen med punkt 12
enligt bifogat förslag i tjänsteutlåtandet avseende lönejustering mellan
löneöversynstillfällen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera delegeringsordningen med punkt 12
enligt bifogat förslag i tjänsteutlåtandet avseende lönejustering mellan
löneöversynstillfällen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Samtliga chefer i Ale kommun

För kännedom
HR-avdelningen

Justerandes sign.
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KS § 173

Dnr KS.2017.3

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-10-16 § 140 entledigat Johnny Sundling (V) från
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Johnny Sundling (V) är även vald
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och förlorar automatiskt sin plats
i arbetsutskottet i och med att han inte längre är ledamot i kommunstyrelsen. Det
är endast de ledamöter och ersättare som sitter i kommunstyrelsen som är valbara
till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen har att utse en ny
ersättare i arbetsutskottet.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen utser Sven Engdahl (V) som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden intill det sammanträde då val av
styrelsen förrättas nästa gång.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen utser Sven Engdahl (V) som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott för tiden intill det sammanträde då val av styrelsen förrättas nästa
gång.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
HR-avdelningen
Kommunsekreteraren

För kännedom
Sven Engdahl

Justerandes sign.
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KS § 174

Dnr KS.2017.8

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslutsfattare

Ärendebeskrivning

Ärendenummer

1

Administrativ chef

Ansökan om driftsbidrag Föreningsarkivet i
Sydvästra Götaland 2017

KS.2017.294

2

Administrativ chef

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

3

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

4

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

5

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

6

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

7

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

8

Mark- och exploateringschef

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

9

Upphandlingschef

Upphandling av tolkförmedling, ramavtal

KS.2017.136

10

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst september 2017 - 24 bifall och 1 avslag

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.
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KS § 175

Dnr KS.2017.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Uppdrag att utreda gemensamt bolag med Rikshem för kommunala fastigheter,
kommunfullmäktiges beslut 2017-09-11 § 121
Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2018, kommunfullmäktiges beslut
2017-09-11 § 126
Rapportering av ej verkställda fullmäktigebeslut för perioden
2015-11-01 -- 2016-10-31, kommunfullmäktiges beslut 2017-09-11 § 127
UR2 2017, beslut från styrelsen för Gryyab AB 2017-09-22 § 48 c) inklusive
uppföljningsrapport 2 2017 Bolag
Beslut om delårsrapport T2 2017, beslut från direktionen för Bohus
Räddningstjänstförbund 2017-09-26 § 57 inklusive tjänsteskrivelse och
delårsrapport 2017-01-01 - 2017-08-31 samt årsprognos 2017
Kommunal vuxenutbildning, utbildningsnämndens beslut 2017-09-27 § 87
inklusive tjänsteutlåtande
Avsägelse från Johnny Sundling (V) gällande förtroendeuppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen, ersättare i jävsnämnden samt ersättare i Göteborgsregionens
förbundsfullmäktige, kommunfullmäktiges beslut 2017-10-16 § 140
Diverse

Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och
unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt, meddelande nr 15/2017 inklusive
rekommendation från styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting,
2017-10-13
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

