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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00-16:20
(ajournering 10:40-10:45, 11:15-13:30, 14:55-15:05, 15:30-15:35 och
16:05-16:10)

Beslutande

Paula Örn (S), ordförande
Björn Norberg (S)
Christina Oskarsson (S)
Dennis Ljunggren (S) tjg för Klas Karlsson (S)
Sonny Landerberg (MP)
Jenny Sandkvist (MP) tjg för Jennifer Zetterman (V)
§ 88-103, 105-115
Monica Samuelsson (S) tjg för Jennifer Zetterman (V)
§ 104
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M)
Carina Zito Averstedt (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Åke Niklasson (C)
Ingela Nordhall (AD)
Robert Jansson (SD)

Närvarande
ersättare

Monica Samuelsson (S) § 88-103, 105-115
Stefan Hagman (S)
Maj Holmström (M) § 88-103, 105-115
Erik Karlsson (M)
Sune Rydén (KD)
Peter Fri (SD) § 88-92

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2016-05-04 kl. 15:00

Paragrafer

§§ 88 - 115

Underskrifter

Sekreterare
Hanna Larsson
Ordförande
Paula Örn
Justerande
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Gunilla Dörner Buskas, utvecklingschef § 88-89
Bodil Ahnoff, samordnare på mottagningsenheten
Välkomsten § 88-89
Magnus Billborg, enhetschef på vuxenheten inom
individ- och familjeomsorgen § 88-89
Anna Rådvik, projektledare för Mötesplats Spinneriet
§ 88-89
Annika Friberg, utvecklingsledare ekologisk hållbarhet
§ 90-92
Henry Freij, expert i färdtjänstfrågor § 90-92
Joachim Wever, utvecklingsledare kvalitet § 93

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Datum för anslags uppsättande

2016-05-06

Datum för anslags nedtagande

2016-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Innehåll
KS § 88

Godkännande av dagordning

5

KS § 89

Information om integrationsarbetet i Ale

6

KS § 90

Information om riktlinjer för färdtjänst

7

KS § 91

Information om riktlinjer för riksfärdtjänst

8

KS § 92

Information om avgifter för färdtjänst och
riksfärdtjänst

9

KS § 93

Information om Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK)

10

KS § 94

Kommunchefen informerar

11

KS § 95

Antagande av VA-strategi

KS § 96

Årsredovisning 2015 för Bohus
Räddningstjänstförbund, BORF

KS § 97

Köp av fastigheterna Ale Utby 1:53, 2:29, 1:149, 3:98
och 3:59 i Älvängen

16 - 17

KS § 98

Förtydligat uppdrag för GR om samordning av hälsooch sjukvårdsfrågor på delregional nivå

18 - 19

KS § 99

Svar på medborgarförslag om underhåll av
vandringsleder och stigar

20 - 21

12 - 14
15

KS § 100 Riktlinjer för färdtjänst

22 - 25

KS § 101 Riktlinjer för riksfärdtjänst

26 - 27

KS § 102 Avgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten

28 - 31

KS § 103 Svar på medborgarförslag om att tillåta elrullstol vid
färdtjänstresa

32 - 33

KS § 104 Ansökan om lån från Backa Säteri IF

34 - 37

KS § 105 Avtal om 25-årigt lägenhetsarrende för Alebacken

38 - 39

KS § 106 Lägenhetsarrende för Skepplanda skytteförening,
Verle 12:2

40 - 41

KS § 107 Lägenhetsarrende för Skepplanda Sportskyttar, Verle
12:2

42 - 43

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 108 Nyttjanderättsavtal snabbladdstation i Älvängen

44 - 45

KS § 109 Yttrande angående samråd om fördjupad
översiktsplan för Nya Älvstaden, Trollhättan

46 - 47

KS § 110 Svar på remiss angående förslag till bildande av
naturreservatet Färdsleskogen i Ale kommun

48 - 49

KS § 111 Ale kommuns synpunkter på verksamhetsinriktning
2017 - 2019 samt budget för 2017 för
Göteborgsregionens kommunalförbund

50

KS § 112 Översyn av demokratiberedningens funktion och
ansvarsområde

51

KS § 113 Redovisning av delegeringsbeslut

52

KS § 114 Delgivningar

53 - 54

KS § 115 Delgivning av granskningsrapporter

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 88

Dnr KS.2016.6

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 89

Dnr KS.2016.8

Information om integrationsarbetet i Ale
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas, samordnare på mottagningsenheten
Välkomsten Bodil Ahnoff, enhetschef på vuxenheten inom individ- och
familjeomsorgen Magnus Billborg och projektledare för Mötesplats Spinneriet
Anna Rådvik informerar om integrationsarbetet i Ale.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 90

Dnr KS.2015.334

Information om riktlinjer för färdtjänst
Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet Annika Friberg och expert i
färdtjänstfrågor Henry Freij informerar om riktlinjer för färdtjänst.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 91

Dnr KS.2015.335

Information om riktlinjer för riksfärdtjänst
Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet Annika Friberg och expert i
färdtjänstfrågor Henry Freij informerar om riktlinjer för riksfärdtjänst.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 92

Dnr KS.2015.367

Information om avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst
Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet Annika Friberg och expert i
färdtjänstfrågor Henry Freij informerar om avgifter för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 93

Dnr KS.2016.8

Information om Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
Utvecklingsledare kvalitet Joachim Wever informerar om undersökningen
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), som mäter kvalitet på kommunens
service inom ett antal olika områden.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 94

Dnr KS.2016.8

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

Svensk Byggindustri
Fixa min gata
Stolt omsorg i Ale - med omtanke och lust
Samverkan kommunen - polisen, deadline för invånarlöfte 29 november
Kulturmätningen medarbetare - invånare - politiker
Rekrytering av HR-chef
Hältorp - arbete för biodiversitet och vandrande fisk med mera
Skolresultaten Öppna jämförelser våren 2015
Nytt avtal Kommunal
Ale Invite
Fördjupad översiktsplan för Älvängen och Nödinge
Månadsavstämning februari 2016
Balanserad styrning april 2016

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

12(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 95

Dnr KS.2015.285

Antagande av VA-strategi
Ärendet
Ale kommun har beslutat att ta fram en VA-plan som är en del i kommunens
arbete för att upprätthålla en hållbar utveckling av va-försörjningen.
VA-planen utgörs av en VA-översikt, en VA-strategi och ett VA-program.
Syftet med att skapa en VA-översikt, som är den första delen av VA-planen, är att
få en samlad bild över de förutsättningar som finns i dagens och framtidens
försörjning av dricksvattnet, spillvattnet och dagvattnet i Ale. Det gäller både
inom som utanför verksamhetsområdena för allmänt VA.
I VA-strategin som är den andra delen av VA-planen anges hur man i Ale
kommun ska agera för att på bästa sätt, givet de förutsättningar som finns i
kommunen, uppnå en dricksvatten- och avloppsförsörjning som är hållbar i
framtiden.
Beslut som kommunen fattar framöver och som gäller försörjning av vatten och
avlopp i Ale kommun ska grundas på de ställningstaganden som finns i VAstrategin. Kunskap om vad som fungerar bra och mindre bra idag samt vilka krav
som ställs från myndigheter ska också utgöra underlag för besluten. Detta
sammantaget ska sedan avgöra vilka åtgärder som behöver göras och i vilken
ordning.
Genom att följa VA-strategin i alla beslut som fattas rörande VA-försörjning
avser Ale kommun att nå den vision som beskrivs i VA-strategin, vilket kan
sammanfattas i en framtida hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning.
VA-strategin innehåller en vision för VA-försörjningen i Ale år 2025. Denna har
tagits fram inom ramen för strategiarbetet och med utgångspunkt i Ale kommuns
övergripande vision –lätt att leva.
För att visionen ska uppnås behöver beslut som rör va-försörjningen styras med
hjälp av ställningstaganden. VA-strategins ställningstaganden ska säkerställa att alla
delar i kommunens organisation i sitt övergripande arbete liksom inom sina
respektive ansvarsområden arbetar för att nå fram till visionen för VAförsörjningen i kommunen år 2025. Detta faller även in under ramen för Ale
kommuns vision- Lätt att leva.
I VA-programmet, som är den tredje etappen i kommunens strategiska VAplanering och som ska bli klar under 2016, ska strategins målbild och
ställningstaganden ligga till grund för formulering av åtgärder för all typ av
dricksvatten- och avloppsförsörjning i Ale kommun. Vissa av åtgärderna kommer
att kopplas till geografiska områden och för alla åtgärder ska det finnas en angiven

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

tidsperiod för när åtgärden ska utföras.
Både VA-strategin och VA-programmet är viktiga underlag för kommunens
översiktsplanering och innehållet i dessa hör ihop med hur Ale kommun
resonerar kring andra frågor som rör kommunens utveckling.
Ett mer övergripande mål med VA-planeringen är att minska miljöbelastningen
och möjliggöra för en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i kommunen. VAplaneringen ska med andra ord resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt
och effektivt sätt.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 § 167 att återremittera motionen med
följande motivering:
Ändra i text på sidan 7 och sidan 11 så att det framgår att enskilda avlopp inte
generellt per definition ska dömas ut efter 20 år (eller 30 pr som föreslås i
kommunstyrelsens beslut).
Sektor samhällsbyggnad har reviderat VA-strategin på sidan 7 och 11 samt lagt till
en definition av Genomsnittlig åtgärdstakt för enskilda avloppsanläggningar på
sidan 16. Syftet med revideringarna är att tydliggöra att vid
Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn av enskilda avloppsanläggningar görs en
individuell bedömning i varje enskilt fall där det avgörande är om anläggningen
lever upp till Miljöbalkens krav på rening och inte ålder hos anläggningen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-31 § 25
Tjänsteutlåtande, 2016-03-15
VA-plan, etapp 2 VA-strategi

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
VA-strategin.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna VAstrategin.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 96

Dnr KS.2016.93

Årsredovisning 2015 för Bohus
Räddningstjänstförbund, BORF
Ärendet
Enligt förbundsordningen ska Bohus Räddningstjänstförbund BORF årligen
upprätta årsredovisning med förvaltningsberättelse, handlingarna ska överlämnas
till förbundets medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015. Revisorerna föreslår att direktionen ges ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-03-29
Årsredovisning 2015, Bohus Räddningstjänstförbund
Revisionsberättelse för år 2015, Bohus Räddningstjänstförbund
PM granskning av årsredovisning år 2015 för Bohus
Räddningstjänstförbund, PWC
Protokollsutdrag Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund
2016-02-23 § 4
Tjänsteutlåtande från Bohus Räddningstjänstförbund 2016-02-15

·
·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Bohus Räddningstjänstförbund BORF direktions ledamöter för
verksamhetsåret 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Bohus Räddningstjänstförbund BORF direktions ledamöter för
verksamhetsåret 2015.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 97

Dnr KS.2016.110

Köp av fastigheterna Ale Utby 1:53, 2:29, 1:149, 3:98
och 3:59 i Älvängen
Ärendet
Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att kommunen förvärvar
Götaporten Fastigheter ABs fastighetsbestånd Ale Utby 1:53, 2:29, 1:149, 3:98
och 3:59 i Älvängen. Förslag till fyra separata köpekontrakt har upprättats vari
kommunen köper hela fastighetsbeståndet för totalt 35 miljoner kronor. Priset är
baserat på en oberoende värdering som kommunen låtit göra via
Göteborgsbryggan Fastighetsekonomi. Fastighetsförvärvet är en viktigt del i den
fortsatta utvecklingen av centrala Älvängen. Genom att förvärva Ale Utby 2:29
och 1:53 får kommunen ett mer samlat markinnehav kring pendelstationen.
Resterande av fastighetsbestånd ligger längs Göteborgsvägen som är ett viktigt
stråk i Älvängens fortsatta utveckling.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-07
Köpekontrakt Ale Utby 1:53 och 2:29
Bilaga 1a till köpekontrakt Ale Utby 1:53 och 2:29
Bilaga 1b till köpekontrakt Ale Utby 1:53 och 2:29
Bilaga 2 till köpekontrakt Ale Utby 1:53 och 2:29
Köpekontrakt Ale Utby 1:149
Bilaga 1 till köpekontrakt Ale Utby 1:149
Bilaga 2 till köpekontrakt Ale Utby 1:149
Köpekontrakt Ale Utby 3:98
Bilaga 1 till köpekontrakt Ale Utby 3:98
Bilaga 2 till köpekontrakt Ale Utby 3:98
Köpekontrakt Ale Utby 3:59
Bilaga 1 till köpekontrakt Ale Utby 3:59
Bilaga 2 till köpekontrakt Ale Utby 3:39

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna fyra
köpekontrakt vari kommunen köper fastigheterna Ale Utby 1:53, 2:29, 1:149, 3:98
och 3:59 för en köpeskilling om totalt 35 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna
köpekontrakten och övriga erforderliga köpehandlingar.

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera köpet dels med i
budget avsatta kvarvarande medel för markreserven, 10 030 000 kronor, dels
genom ett tilläggsanslag om 25 498 300 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna fyra
köpekontrakt vari kommunen köper fastigheterna Ale Utby 1:53, 2:29, 1:149, 3:98
och 3:59 för en köpeskilling om totalt 35 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna
köpekontrakten och övriga erforderliga köpehandlingar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera köpet dels med i
budget avsatta kvarvarande medel för markreserven, 10 030 000 kronor, dels
genom ett tilläggsanslag om 25 498 300 kronor.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 98

Dnr KS.2016.63

Förtydligat uppdrag för GR om samordning av hälsooch sjukvårdsfrågor på delregional nivå
Ärendet
Ale kommun har mottagit förslag till förtydligat uppdrag för Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) om samordning av kommunernas gemensamma
agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå. Under år 2015 har en
utredning genomförts där GR:s roll och uppdrag som stöd i socialtjänst- samt
hälso- och sjukvårdsfrågor skulle klargöras. Utredningen konstaterade bland annat
att det fanns behov att förtydliga GR:s uppdrag inom ramen för VästKomsamarbetet. GR har nu tagit fram ett förslag till hur ett förtydligat uppdrag att
samordna medlemskommunernas gemensamma agerande i hälso- och
sjukvårdsfrågor skulle kunna utformas.
Förvaltningen har sett över förslaget och föreslår att kommunstyrelsen ställer sig
bakom det förtydligade uppdraget för Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR) om samordning av kommunernas gemensamma agerande i hälso- och
sjukvårdsfrågor på delregional nivå.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-07
Protokollsutdrag omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-04-07 § 29
Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens
kommunalförbund 2016-02-12 § 104
Förslag till förtydligat uppdrag för GR när det kommer till samordning av
kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på
delregional nivå
Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund, gällande
från och med 2015-06-22
Förslag till förtydligad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom
det förtydligade uppdraget för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om
samordning av kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor
på delregional nivå.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att enligt förslaget
från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) godkänna ett förtydligande i
Justerandes sign.
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förbundsordningen under ändamålsparagrafen 3, punkt 2, se markering; "Social
välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå" samt
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras
omedelbart.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom
det förtydligade uppdraget för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om
samordning av kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor
på delregional nivå.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att enligt förslaget
från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) godkänna ett förtydligande i
förbundsordningen under ändamålsparagrafen 3, punkt 2, se markering; "Social
välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå" samt
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras
omedelbart.
Deltagande i beslut
Åke Niklasson (C), Robert Jansson (SD) och Ingela Nordhall (AD) anmäler
innan kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 99

Dnr KS.2015.208

Svar på medborgarförslag om underhåll av
vandringsleder och stigar
Ärendet
Ale kommun har tagit emot ett medborgarförslag som rör underhåll av
vandringsleder och stigar i kommunen. I medborgarförslaget står att
vandringsleder och stigar växer igen samt att spångar är i dåligt skick. I förslaget
påpekas vikten av att kommunen underhåller vandringsleder och stigar.
Föreningen OK Alehof har i uppdrag att se över kommunens vandringsleder. Ale
kommun reglerar detta genom ett avtal med föreningen som genererar ett
ekonomiskt bidrag. När förvaltningen eller föreningen får kännedom om brister
åtgärdar OK Alehof detta i samråd med markägare. Alla mindre skador åtgärdar
föreningen, men om det uppkommit stora skador tar föreningen kontakt med
kommunen alternativt markägaren för åtgärd.
Vandrare och motionärer som nyttjar leder och upptäcker brister ombeds
vänligen att kontakta kommunens fritidskontor. Hit når man lättast via mail på
alefritid@ale.se. Sektor utbildning, kultur och fritid ombesörjer också ett
förtydligande på kommunens hemsida för att underlätta felrapportering.
Förvaltningen uppskattar denna hjälp från de som nyttjar kommunens
vandringsleder eftersom det rör sig om långa sträckor som är krävande att
inspektera kontinuerligt.
Genom ett förtydligande av rutiner på kommunens hemsida anser sektorn sig ha
besvarat och åtgärdat medborgarförslaget och föreslår kultur-och fritidsnämnden
att förslå kommunfullmäktige att avslå detsamma.
Beslutsunderlag
·
·
·

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-03-31 § 25
Tjänsteutlåtande, 2016-03-17
Medborgarförslag, Sebastian Melin 2015-06-11

Kultur- och fritidsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kultur- och fritidsnämndens beslutsförslag:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget.
ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels kultur- och fritidsnämndens beslutsförslag
och dels på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget
är besvarat.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 100

Dnr KS.2015.334

Riktlinjer för färdtjänst
Ärendet
Sektor kommunstyrelsen bedömer att de föreslagna riktlinjerna kommer att
underlätta och effektivisera färdtjänsthandläggarnas arbete och utgöra ett bra
instrument för likartade bedömningar och rättssäker hantering av
färdtjänstansökningar. De kommer också att ge färdtjänstberättigade personer
ökade rättigheter och större frihet, inte minst genom det föreslagna utökade
färdtjänstområdet.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-08
Riktlinjer för färdtjänst i Ale kommun, förslag 2016-04-08
Jämförelser miniscooter och bagage mars 2016
Remissvar på förslag till riktlinjer för färdtjänst, SPF Seniorerna Ale
2016-04-26
Remissvar på förslag till avgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten,
riktlinjer för färdtjänst och riktlinjer för riksfärdtjänst, rådet för
funktionshinderfrågor 2016-04-27
Statistik gällande färdtjänst/riksfärdtjänst i Ale, rådet för
funktionshinderfrågor 2016-04-27

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för färdtjänst i Ale kommun i
enlighet med förslag 2016-04-08 under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner avgifterna för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjerna gäller från och med 2016-07-01, då nu
gällande riktlinjer upphör att gälla.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för färdtjänst i Ale kommun i enlighet med förslag
2016-04-08 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avgifterna för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjerna gäller från och med 2016-07-01, då nu gällande
riktlinjer upphör att gälla.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

ersätts med:
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för färdtjänst i Ale kommun i enlighet med förslag
2016-04-08, att gälla från och med 2016-07-01. Beslutet gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige i ärende KS.2015.367 beslutar att reglemente och egenavgifter inom
färdtjänsten i Ale kommun upphör att gälla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att den första meningen i punkt 20 på sidan 2 under rubriken
Generella föreskrifter i riktlinjer för färdtjänst i Ale kommun:
Bagage som ska tas med på resan får bestå av högst 2 kolli.
ersätts med:
Bagage som ska tas med på resan får bestå av högst 2 kolli om vardera 20 kg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att punkt 16 på sidan 2 under rubriken Generella föreskrifter i
riktlinjer för färdtjänst i Ale kommun:
Förflyttningshjälpmedel som behövs vid resmålet och som föranleder annan fordonstyp får dock
tas med vid högst 10 resor per 12 månadersperiod.
ersätts med:
Förskrivna förflyttningshjälpmedel som behövs vid resmålet och som föranleder annan fordonstyp
får dock tas med vid högst 10 enkelresor per 12 månadersperiod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att
återkomma med förslag på riktlinjer för arbets- och studieresor i oktober 2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att
utvärdera de nya riktlinjernas utfall och kostnader efter 2017 års utgång.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rose-Marie Fihn (L) yrkar att punkt 16 på sidan 2 under rubriken Generella
föreskrifter i riktlinjer för färdtjänst i Ale kommun:
Förflyttningshjälpmedel som behövs vid resmålet och som föranleder annan fordonstyp får dock
tas med vid högst 10 resor per 12 månadersperiod.
ersätts med:
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Förskrivna förflyttningshjälpmedel, till exempel eldrivna rullstolar, som behövs vid resmålet ska
få tas med vid färdtjänstresor utan begränsningar i antal resor eller högre avgift.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget första yrkande och dels på
förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens första yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt eget andra yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget tredje yrkande och dels på
Rose-Marie Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens tredje yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt eget första tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget andra tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för färdtjänst i Ale kommun i enlighet med
förslag 2016-04-08, att gälla från och med 2016-07-01 med följande ändringar:
a) Den första meningen i punkt 20 på sidan 2 under rubriken Generella föreskrifter i
riktlinjer för färdtjänst i Ale kommun:
Bagage som ska tas med på resan får bestå av högst 2 kolli.
ersätts med:
Bagage som ska tas med på resan får bestå av högst 2 kolli om vardera 20 kg.
b) Punkt 16 på sidan 2 under rubriken Generella föreskrifter i riktlinjer för färdtjänst
i Ale kommun:
Förflyttningshjälpmedel som behövs vid resmålet och som föranleder annan fordonstyp får dock
tas med vid högst 10 resor per 12 månadersperiod.
ersätts med:
Förskrivna förflyttningshjälpmedel som behövs vid resmålet och som föranleder annan fordonstyp
får dock tas med vid högst 10 enkelresor per 12 månadersperiod.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i ärende
KS.2015.367 beslutar att reglemente och egenavgifter inom färdtjänsten i Ale
kommun upphör att gälla.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att återkomma med
förslag på riktlinjer för arbets- och studieresor i oktober 2016.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att utvärdera de nya
riktlinjernas utfall och kostnader efter 2017 års utgång.
Reservation
Rose-Marie Fihn (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
eget yrkande.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledaren ekologisk hållbarhet

För kännedom
Sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 101

Dnr KS.2015.335

Riktlinjer för riksfärdtjänst
Ärendet
Sektor kommunstyrelsen bedömer att de föreslagna riktlinjerna kommer att
underlätta och effektivisera handläggarnas arbete och utgöra ett bra instrument
för likartade bedömningar och rättssäker hantering av riksfärdtjänstansökningar.
De kommer också att ge riksfärdtjänstberättigade personer tydligare besked om
vad som gäller vid riksfärdtjänstresa.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-07
Riktlinjer för riksfärdtjänst i Ale kommun, förslag 2016-04-07
Remissvar på förslag till avgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten,
riktlinjer för färdtjänst och riktlinjer för riksfärdtjänst, rådet för
funktionshinderfrågor 2016-04-27
Statistik gällande färdtjänst/riksfärdtjänst i Ale, rådet för
funktionshinderfrågor 2016-04-27

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för riksfärdtjänst i Ale kommun i
enlighet med förslag 2016-04-07 under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner avgifterna för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjerna gäller från och med 2016-07-01, då nu
gällande riktlinjer upphör att gälla.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för riksfärdtjänst i Ale kommun i enlighet med
förslag 2016-04-07 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avgifterna för
färdtjänst och riksfärdtjänst.
Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjerna gäller från och med 2016-07-01, då nu gällande
riktlinjer upphör att gälla.
ersätts med:
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för riksfärdtjänst i Ale kommun i enlighet med förslag 201604-07, att gälla från och med 2016-07-01. Beslutet gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige i ärende KS.2015.367 beslutar att riktlinjer för riksfärdtjänsten upphör
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

att gälla.
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 antar riktlinjer för riksfärdtjänst i Ale kommun i enlighet med
förslag 2016-04-07, att gälla från och med 2016-07-01. Beslutet gäller under
förutsättning att kommunfullmäktige i ärende KS.2015.367 beslutar att riktlinjer
för riksfärdtjänsten upphör att gälla.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledaren ekologisk hållbarhet

För kännedom
Sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 102

Dnr KS.2015.367

Avgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten
Ärendet
Föreliggande förslag till grunder för avgifter inom färdtjänsten och
riksfärdtjänsten innebär vissa förändringar jämfört med beslutade grunder för
2015. Avgifterna för färdtjänst följer inte längre Västtrafiks Göteborgsmatris
vilket innebär att resor från Ale kommun till andra kommuner räknas som en ny
zon per kommun. Avgiften för resor utanför Ale kommun inom
färdtjänstområdet har ett påslag med 25% istället för dagens 50%. Resa med
färdtjänst i annan kommun föreslås få en högre egenavgift och för bokad
riksfärdtjänstresa som inte avbokas på föreskrivet sätt ska egenavgiften betalas.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-07
Avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst, förslag 2016-04-07
Remissvar på förslag till avgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten,
riktlinjer för färdtjänst och riktlinjer för riksfärdtjänst, rådet för
funktionshinderfrågor 2016-04-27
Statistik gällande färdtjänst/riksfärdtjänst i Ale, rådet för
funktionshinderfrågor 2016-04-27

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till avgifter inom
färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Ale kommun i enlighet med förslag 2016-04-07.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgifterna gäller
från och med 2016-07-01, då nu gällande avgifter upphör att gälla.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till avgifter inom färdtjänsten
och riksfärdtjänsten i Ale kommun i enlighet med förslag 2016-04-07.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgifterna gäller från och med
2016-07-01, då nu gällande avgifter upphör att gälla.
ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst
i enlighet med förslag 2016-04-07, att gälla från och med 2016-07-01.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglemente och egenavgifter inom
färdtjänsten i Ale kommun upphör att gälla i och med utgången av juni månad 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att riktlinjer för riksfärdtjänsten
upphör att gälla i och med utgången av juni månad 2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att texten under rubriken Resor vid vistelse i annan kommun
utanför Ale kommuns färdtjänstområde:
Färdtjänstresenär betalar 50 procent av taxameterbeloppet.
Ledsagare och medresenär betalar 50% av taxameterbeloppet.
ersätts med:
Färdtjänstresenär betalar 30 procent av taxameterbeloppet.
Medresenär betalar 30 procent av taxameterbeloppet.
Ledsagare reser gratis.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att följande text läggs efter det femte stycket under rubriken
Resor inom Ale kommun:
Vid resor med specialfordon på grund av medtagande av förskrivet förflyttningshjälpmedel
betalas Västtrafiks baspris plus 25 procent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rose-Marie Fihn (L) yrkar avslag på Paula Örns yrkande om resor inom Ale
kommun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att följande text läggs efter det femte stycket under rubriken
Resor till övriga kommuner i Västra Götalands län samt till Kungsbacka kommun:
Vid resor med specialfordon på grund av medtagande av förskrivet förflyttningshjälpmedel
betalas Västtrafiks baspris plus 50 procent.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rose-Marie Fihn (L) yrkar avslag på Paula Örns yrkande om resor till övriga
kommuner i Västra Götalands län samt till Kungsbacka kommun.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget första yrkande och dels på
förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens första yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt eget andra yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget tredje yrkande och dels på
Rose-Marie Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens tredje yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt dels sitt eget fjärde yrkande och dels på
Rose-Marie Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens fjärde yrkande.
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i sitt förslag:
a) Kommunstyrelsen beslutar att texten under rubriken Resor vid vistelse i annan
kommun utanför Ale kommuns färdtjänstområde:
Färdtjänstresenär betalar 50 procent av taxameterbeloppet.
Ledsagare och medresenär betalar 50% av taxameterbeloppet.
ersätts med:
Färdtjänstresenär betalar 30 procent av taxameterbeloppet.
Medresenär betalar 30 procent av taxameterbeloppet.
Ledsagare reser gratis.
b) Kommunstyrelsen beslutar att följande text läggs efter det femte stycket under
rubriken Resor inom Ale kommun:
Vid resor med specialfordon på grund av medtagande av förskrivet förflyttningshjälpmedel
betalas Västtrafiks baspris plus 25 procent.
c) Kommunstyrelsen beslutar att följande text läggs efter det femte stycket under
rubriken Resor till övriga kommuner i Västra Götalands län samt till Kungsbacka kommun:
Vid resor med specialfordon på grund av medtagande av förskrivet förflyttningshjälpmedel
betalas Västtrafiks baspris plus 50 procent.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter ovanstående ändringar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

antar avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst i enlighet med kommunstyrelsens
förslag 2016-05-03, att gälla från och med 2016-07-01.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglemente och
egenavgifter inom färdtjänsten i Ale kommun upphör att gälla i och med
utgången av juni månad 2016.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att riktlinjer för
riksfärdtjänsten upphör att gälla i och med utgången av juni månad 2016.
Reservation
Rose-Marie Fihn (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
egna yrkanden.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 103

Dnr KS.2015.182

Svar på medborgarförslag om att tillåta elrullstol vid
färdtjänstresa
Ärendet
Ledamöter i styrelsen för Ale Permobilklubb har lämnat in ett medborgarförslag
om att Ale kommun ska tillåta att eldrivna rullstolar kan medtas vid
färdtjänstresor.
Förvaltningen bedömer att frågan om eldrivna rullstolar vid färdtjänstresa utreds
och besvaras i och med arbetet med nya riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.
I arbetet har en kartläggning gjorts av hur flertalet av de närmaste kommunerna
hanterar elrullstolar vid färdtjänstresa. Kartläggningen och Permobilklubbens
önskemål har tillsammans med synpunkter från rådet för funktionshinder,
pensionärsrådet och Västtrafik vägts in inför förslag till beslut för riktlinjer för
färdtjänst.
Förvaltningen hänvisar till beslutet om riktlinjer för färdtjänst.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-07
Medborgarförslag, Åke Johansson, Bo Arnesson och Kent Jensen
2015-05-13

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget är besvarat.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Rose-Marie Fihn (L) och Paula Örn (S) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Mikael Berglunds yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
medborgarförslaget.
Protokollsanteckning
Rose-Marie Fihn (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Förskrivna förflyttningshjälpmedel, till exempel eldrivna rullstolar, som behövs
vid resmålet ska få tas med vid färdtjänstresor utan begränsningar i antal resor
eller högre avgift.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 104

Dnr KS.2016.55

Ansökan om lån från Backa Säteri IF
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 8 mars att återremittera ärendet,
avseende lån till Backa Säteri IF, med motiveringen att de ekonomiska underlagen
för ansökan ska förtydligas. Vidare så ska kommunstyrelsen undersöka om andra
ekonomiska lösningar så som borgensåtagande eller liknande kan vara möjligt.
Den nybildade ideella föreningen Backa Säteri IF arbetar för att ta över golfbanan
i Nödinge från en kommersiell aktör. Föreningen har tidigare drivits som ett
bolag där golfspelarna varit andelsägare.
Noggrann och uppdaterad analys av det ekonomiska läget visar att föreningen
behöver ekonomiskt stöd under tiden som verksamheten kommer igång.
Beloppet uppgår till 100 tkr under 2016 och 200 tkr under vardera 2017 och
2018.
Ale kommun har som policy att stötta ungdomsföreningar. I normalfallet sker
detta genom "nolltaxa", subventionerat arrende och föreningsbidrag.
Backa Säteri IF bedriver ungdomsverksamhet med cirka 100 deltagare.
Förvaltningen bedömer att denna verksamhet är jämförbar och därmed värd stöd
i likhet med verksamheten i övriga ungdomsföreningar. Formerna för stödet kan
inte se likadan ut som för föreningar som verkar på anläggningar ägda av
kommunen eller som arrenderar kommunal mark. Regelverket idag medger inte
förvaltningen att föreslå någon annan lösning än föreningsbidrag. Kommunen
stöttar andra föreningar med lån och borgensåtagande efter politiskt
ställningstagande.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för politiskt ställningstagande.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-21
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-03-07 § 22
Ansökan från Backa Säteri IF om ekonomisk stöttning från Ale kommun,
2016-02-17
Budget, 2016-03-07
Budget, 2016-02-22
Backa Säteri IF- protokoll konstituerande möte 2015-01-11, 2016-02-17
Backa Säteri IF - medlemstillströmning till 2016-03-03, 2016-03-07
Backa Säteri IF - presentation till politiker, 2016-02-17
Backa Säteri IF - organisation, 2016-02-17

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Jäv
Jenny Sandkvist (MP) och Maj Holmström (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av detta ärende.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
om kommunal borgen för Backa Säteri IF om maximalt 500 000 kronor, under
förutsättning att föreningen driver sin verksamhet vidare 2016.
Mikael Berglund (M) yrkar avslag på Paula Örns yrkande.
Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (L), Åke Niklasson
(C) och Robert Jansson (SD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Mikael
Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandens yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande framställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns av
kommunstyrelsen.
Ja-röst för bifall till Paula Örns yrkande.
Nej-röst för bifall till Mikael Berglunds yrkande.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för bifall till Paula Örns yrkande mot 6 nej-röster för bifall till
Mikael Berglunds yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Paula Örns
yrkande med stöd av 6 kap 28 § jämförd med 5 kap 44 § kommunallagen om
ordförandens utslagsröst vid lika röstetal.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Paula Örn (S)

X

Björn Norberg (S)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Sonny Landerberg (MP)

X

Monica Samuelsson (S)

X

Nej

Mikael Berglund (M)

X

Dan Björk (M)

X

Carina Zito Averstedt (M)

X

Rose-Marie Fihn (L)

X

Åke Niklasson (C)

X

Ingela Nordhall (AD)

—

Robert Jansson (SD)
Summa

Avstår

X
6

6

0

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om kommunal
borgen för Backa Säteri IF om maximalt 500 000 kronor, under förutsättning att
föreningen driver sin verksamhet vidare 2016.
Deltagande i beslut
Ingela Nordhall (AD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar
i beslutet.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Rose-Marie
Fihn (L), Åke Niklasson (C) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 105

Dnr KS.2016.119

Avtal om 25-årigt lägenhetsarrende för Alebacken
Ärendet
Föreningen Alebacken Sportklubb är en ideell förening som driver en anläggning
för utförsåkning på kommunägd mark i Alafors. Den har idag ett arrendeavtal
med kommunen som gäller för en tid av 5 år i taget. Föreningen arrenderar ca 10
ha kommunägd mark och betalar en årlig arrendeavgift om 500 kr per år.
Föreningens nuvarande byggnader inom arrendeområdet är idag för små och i
dåligt skick vilket innebär ett behov av att bygga nytt. Då föreningen behöver
göra dyra investeringar för att kunna fortsätta bedriva och utveckla sin
verksamhet har den ansökt om ett längre, 25-årigt arrendeavtal istället för det
nuvarande. Det nya arrendeavtalet berör samma område som tidigare avtal och då
det är en ideell förening som bedriver en omfattande barn- och
ungdomsverksamhet är även arrendeavgiften oförändrad. Förvaltningen ser
positivt på föreslaget avtal eftersom föreningen bedriver en verksamhet som är
viktig för Ale kommun.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-05
Avtal om lägenhetsarrende

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 25-årigt arrendeavtal
med Alebacken Sportklubb.
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt kommunstyrelsens ordförande,
eller hennes ersättare, att underteckna avtalet för kommunens räkning.
Yrkande
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 25-årigt arrendeavtal
med Alebacken Sportklubb.
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt kommunstyrelsens ordförande,
eller hennes ersättare, att underteckna avtalet för kommunens räkning.
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

39(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Exploateringsingenjören

För kännedom
Alebacken Sportklubb

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 106

Dnr KS.2016.120

Lägenhetsarrende för Skepplanda skytteförening,
Verle 12:2
Ärendet
Inom del av fastigheten Verle 12:2, nordost om Holmevattnet utanför Hålanda,
bedriver två ideella skytteföreningar sedan lång tid tillbaka skjutbaneverksamhet.
Det är Skepplanda skytteförening och Skepplanda sportskyttar som haft var sitt
arrendeområde bredvid varandra. Skepplanda skytteförening har nu ansökt om
nytt arrendeavtal med kommunen avseende den del av fastigheten Verle 12:2 där
föreningen har sin skjutbaneverksamhet.
Tidigare har föreningen haft ett 25-årigt nyttjanderättsavtal, tecknat 1970 där den
utan ersättning fått nyttja ca fem hektar mark av kommunen. Detta avtal har
sedan förlängts med fem år i taget men är nu uppsagt för att omförhandlas.
Föreningen har ansökt om ett tioårigt arrende eftersom den avser att söka bidrag
från Riksidrottsförbundet, Västsvenska Idrottsförbundet och
anläggnings/projektstöd från Allmänna Arvsfonden för att kunna göra
förbättringar på nuvarande anläggning. Samtliga dessa stöd kräver att föreningen
har ett nyttjanderättsavtal om minst tio år. (Första avtalsperioden behöver skrivas
på 11 år då handläggningstiden hos vissa av bidragsgivarna är ca 6 månader).
Föreningen har en ökande ungdomsverksamhet och avser att göra anläggningen
tillgänglig för medlemmar med funktionshinder. Anläggningen avses också
anpassas utifrån miljö och säkerhetsperspektiv vilket innebär att det krävs
ytterligare framtida investeringar av föreningen. Då föreningen har en ökande
ungdomsverksamhet ser förvaltningen positivt på att arrendera ut marken enligt
bifogat avtalsförslag. Det nya arrendeavtalet gäller ett markområde om ca 5,7 ha
och avgift för upplåtelsen är 500 kr per år.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-05
Karta A+B
Avtal om lägenhetsarrende

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 11-årigt arrendeavtal
med Skepplanda skytteförening.
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt mark- och exploateringschefen,
eller hans ersättare, att underteckna avtalet för kommunens räkning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Yrkande
Carina Zito Averstedt (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 11-årigt arrendeavtal
med Skepplanda skytteförening.
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt mark- och exploateringschefen,
eller hans ersättare, att underteckna avtalet för kommunens räkning.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Exploateringsingenjören

För kännedom
Skepplanda skytteförening

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

42(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 107

Dnr KS.2016.121

Lägenhetsarrende för Skepplanda Sportskyttar, Verle
12:2
Ärendet
Inom del av fastigheten Verle 12:2, nordost om Holmevattnet utanför Hålanda,
bedriver två ideella skytteföreningar sedan lång tid tillbaka skjutbaneverksamhet.
Det är Skepplanda skytteförening och Skepplanda Sportskyttar som haft var sitt
arrendeområde bredvid varandra. Skepplanda Sportskyttar har nu ansökt om nytt
arrendeavtal med kommunen avseende den del av fastigheten Verle 12:2 där
föreningen har sin skjutbaneverksamhet.
Tidigare har föreningen haft ett 25-årigt nyttjanderättsavtal, tecknat 1973 där den
utan ersättning fått nyttja ca 9 hektar mark av kommunen. Detta avtal har sedan
förlängts med fem år i taget men är uppsagt för att omförhandlas. Föreningen har
ansökt om ett tioårigt arrende för att känna sig trygga i att göra de investeringar
och förändringar på sin anläggning som krävs för att kunna utveckla
verksamheten och för att eventuellt söka bidrag för detta. Den aktuella marken är
belägen ute på landsbygden nordost om Hålanda och utgör inget område som
kommunen har några planer för. Detta sammantaget med att föreningen bedriver
en aktiv ungdomsverksamhet gör att förvaltningen ser positivt på att arrendera ut
marken enligt bifogat avtalsförslag. Det nya arrendeavtalet gäller ett markområde
om ca 9 ha och avgift för upplåtelsen är 500 kr per år. (Första avtalsperioden
behöver skrivas på 11 år då handläggningstiden hos vissa av bidragsgivarna är ca 6
månader).
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-05.
Karta A+B
Avtal om lägenhetsarrende

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 11-årigt arrendeavtal
med Skepplanda Sportskyttar.
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt Mark- och exploateringschefen,
eller hans ersättare, att underteckna avtalet för kommunens räkning.
Yrkande
Carina Zito Averstedt (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 11-årigt arrendeavtal
med Skepplanda Sportskyttar.
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt Mark- och exploateringschefen,
eller hans ersättare, att underteckna avtalet för kommunens räkning.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Exploateringsingenjören

För kännedom
Skepplanda Sportskyttar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

44(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 108

Dnr KS.2016.150

Nyttjanderättsavtal snabbladdstation i Älvängen
Ärendet
Ale kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 550 000 kronor av
Naturvårdsverket för uppförande av en snabbladdstation i Älvängen. Åtgärden
ska vara slutförd under september månad 2016. Mark-och
exploateringsavdelningen har upprättat ett 25-årigt nyttjanderättsavtal med
Handelsplats Älvängen AB utan ersättning för att kunna anlägga
snabbladdstationen på deras parkering vid ljusskylten utanför Coop.
Nyttjanderättsupplåtelsen gäller fom 2016-04-01 tom 2041-04-01.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-05
Nyttjanderättsavtal
Beslut om klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal
där Älvängens Handelsplats AB, c/o Areim AB till Ale kommun upplåter del av
Ale Starrkärr 1:42 till en snabbladdstation för elbilar i 25 år.
Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen, eller hans
ersättare, att underteckna nyttjanderättsavtalet för kommunens räkning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal
där Älvängens Handelsplats AB, c/o Areim AB till Ale kommun upplåter del av
Ale Starrkärr 1:42 till en snabbladdstation för elbilar i 25 år.
Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen, eller hans
ersättare, att underteckna nyttjanderättsavtalet för kommunens räkning.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

45(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Exploateringsingenjören

För kännedom
Älvängens Handelsplats AB, c/o Areim AB
Utvecklingsledaren ekologisk hållbarhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 109

Dnr KS.2016.92

Yttrande angående samråd om fördjupad
översiktsplan för Nya Älvstaden, Trollhättan
Ärendet
Ale kommun har fått Trollhättans fördjupade översiktsplan för Nya Älvstaden
för yttrande under samrådstiden.
Planförslaget syftar till en utveckling av Trollhättan på båda sidor om Göta Älv.
Planförslaget innehåller bostäder, handel, service, kontor, park- och
rekreationsområden, samt en ny förbindelse över älven.
Ale kommun ställer sig positiv till planförslaget som möjliggör en utveckling av
Trollhättan med fler invånare och arbetstillfällen. Den utvecklingen bidrar till ett
starkare stråk längs Göta Älv som Ale kommun är en del av. En
bebyggelseutveckling i anslutning till stadens centrala delar och resecentrum kan
även bidra positivt till underlag för den regionala kollektivtrafiken i stråket.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-07
Yttrande, 2016-04-07
Fördjupad översiktsplan för Nya Älvstaden, samrådshandling
Plankarta fördjupad översiktsplan för Nya Älvstaden, samrådshandling

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från sektor
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommunchef eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från sektor
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommunchef eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Trollhättans Stad

För kännedom
Planarkitekten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 110

Dnr KS.2016.141

Svar på remiss angående förslag till bildande av
naturreservatet Färdsleskogen i Ale kommun
Ärendet
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till beslut om bildandet av naturreservatet
Färdsleskogen i Ale kommun och skickat förslaget på remiss till kommunen. Det
föreslagna reservatet är 49 hektar stort och ligger nära Bodaredal, cirka 3,5 km
öster om Skepplanda. Området ligger delvis inom riksintresse för både friluftsliv
och naturvård. Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan, delar
av området ligger inom bevarandeområdet för Risveden och reserande del anges
som område med annan markanvändning (opreciserad). Förslaget ligger också i
linje med kommunens naturvårdsprogram.
Områdets naturvärden uppmärksammades av länsstyrelsen 2007 i samband med
inventering i det intilliggande naturreservatet Slereboåns dalgång. Under de
följande åren inventerades området av både Skogsstyrelsen och ideella
organisationer bland annat Naurskyddsföreningen, många hotade arter hittades.
Med detta som utgångspunkt påbörjade länsstyrelsen arbetet med
reservatsbildning 2010.
Utvidgningen av naturreservatet innebär ingen kostnad för kommunen. Varken
mark- och exploateringsavdelningen, utvecklingsavdelningen eller verksamhet
miljö har något att erinra mot Länsstyrelsens förslag.
Förvaltningen ser positivt på att området bevaras för framtiden och sköts på ett
sätt som gynnar både friluftslivet och naturvården.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-07
Yttrande, 2016-04-07
Förslag till bildande av naturreservatet Färdsleskogen i Ale kommun Remisshandling 2016-03-17
Smakägarförteckning till remisshandling om förslag till bildande av
naturreservatet Färdsleskogen i Ale kommun, 2016-04-19

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens förslag
till yttrande till länsstyrelsen angående bildandet av naturreservatet Färdsleskogen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör eller deras ersättare i uppdrag att underteckna remissvaret.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens förslag
till yttrande till länsstyrelsen angående bildandet av naturreservatet Färdsleskogen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör eller deras ersättare i uppdrag att underteckna remissvaret.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Länsstyrelsen Västra Götalands län

För kännedom
Kommunekologen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 111

Dnr KS.2016.151

Ale kommuns synpunkter på verksamhetsinriktning
2017 - 2019 samt budget för 2017 för
Göteborgsregionens kommunalförbund
Ärendet
Ale kommun har fått förslag till verksamhetsinriktning 2017 - 2019, samt budget
för 2017 för Göteborgsregionens kommunalförbund för synpunkter.
Dokumentet beskriver inriktningen av GR:s arbete de kommande åren samt de
viktigaste fokusområdena.
Samarbetet inom GR är viktigt och adderar ett mervärde utöver det kommunen
kan uppnå på egen hand. Kommunen bör därför ställa sig bakom det föreslagna
inriktningsdokumentet.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-21
Samrådsunderlag för verksamhetsinriktning, 2016-04-05

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom GR:s dokument för
verksamhetsinriktning 2017 - 2019 samt budget 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom GR:s dokument för
verksamhetsinriktning 2017 - 2019 samt budget 2017.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Göteborgsregionens kommunalförbund, Gunnel Rydberg

För kännedom
Kommunchefen
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 112

Dnr KS.2016.157

Översyn av demokratiberedningens funktion och
ansvarsområde
Ärendet
Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) har 2016-04-12 inkommit med ett
initiativärende om översyn av demokratiberedningens funktion och
ansvarsområde. De föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor
kommunstyrelsen att göra en översyn över demokratiberedningens funktion och
områden i förhållande till grundorganisationen och återkomma med förslag till
beslut om eventuella förändringar i oktober 2016.
Beslutsunderlag
·

Skrivelse från Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) 2016-04-12

Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till förslaget att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att
göra en översyn över demokratiberedningens funktion och områden i förhållande
till grundorganisationen och återkomma med förslag till beslut om eventuella
förändringar i oktober 2016 i enlighet med inkommet initiativärende.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att göra en översyn över
demokratiberedningens funktion och områden i förhållande till
grundorganisationen och återkomma med förslag till beslut om eventuella
förändringar i oktober 2016.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 113

Dnr KS.2016.4

Redovisning av delegeringsbeslut
Allmänna ärenden
1. Kommunchefens beslut om att låta kultur- och fritidsnämnden bereda motion
om Sportotek - för att alla ska kunna idrotta, 2016-03-04.
2. Administrative chefens beslut om yttrande avseende antagning i allmänna
hemvärnet MLSL69, 2016-03-21.
3. Kommunchefens och ekonomichefens beslut om undertecknande av
samarbetsavtal med Svenska Naturskyddsföreningen avseende projekt "Hältorp"
Dnr SBN 500496, 2016-03-24.
Markärenden
4. Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av fastigheten Utby 20:25
via köpekontrakt, 2016-01-20.
5. Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för
Kronogården i Älvängen, försäljning via köpeavtal av tomt inom kvarter D + E
till BoKlok Mark och Exploatering AB, 2016-04-14.
Upphandlingsärenden
6. IT-chefens beslut om tecknande av ramavtal avseende strategisk
licenshantering, 2016-03-23.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 114

Dnr KS.2016.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2013-02-21
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2013-04-18
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2013-05-16
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2013-06-18
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2013-09-16
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2013-10-18
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2013-11-26
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2013-12-12
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2014-02-25
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2014-04-14
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2014-05-26
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2014-09-30
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2014-11-11
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2014-12-09
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2015-02-24
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2015-04-14
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2015-05-26
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2015-10-06
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2015-11-10
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2015-12-08
Protokoll, ungdomsrådet 2016-01-13
Protokoll, ungdomsrådet 2016-02-22

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2016-02-23
Allmän stadga för Ale kommuns styrelser och nämnder, kommunfullmäktiges
beslut 2016-03-07 § 23 inklusive bilaga
Reglemente för kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges beslut 2016-03-07 § 24
inklusive bilaga
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2016-04-12
SKL:s sammanträdesplan för 2017, meddelande nr 6/2016 från styrelsen för
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2016-04-15
Diverse

Gryaab 2015/ Ett rekordår, broschyr 2016-04-05
Svenska Hus AB, Årsredovisning 2015
Västtrafiks årsredovisning 2015
Sveriges nya geografi 2015, publikation från Arena för Tillväxt och Sweco
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-05-03

KS § 115

Dnr KS.2016.9

Delgivning av granskningsrapporter
Svar på granskning av insatser för elever i behöv av särskilt stöd,
utbildningsnämndens beslut 2016-03-30 § 24 inklusive tjänsteutlåtande
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

