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Kommunstyrelsen
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Plats och tid

Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:05 - 11:05

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Åke Niklasson (C)
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Björn Norberg (S)
Johnny Sundling (V) tjg för Ingmarie
Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)

Närvarande ersättare

Erik Karlsson (M)
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Boel Holgersson (C)
Klas Karlsson (S)
Viveca Arvidsson Torberntsson (S)
Hasse Andersson (S)

Övriga deltagande

Erik Lidberg, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Cecilia Stedt, utvecklings- och
förvaltningssekreterare § 2 a
Torbjörn Hall, handläggare § 2 a
Thomas Sundsmyr,
verksamhetsledare/internationell samordnare § 2 b
Lars Lindström, mark- och exploateringschef
§ 2 c-d

Utses att justera

Paula Örn

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
2013-01-16

(ajournering 10:25-10:40)
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Underskrifter
Paragrafer: 1-13
Sekreterare:
Hanna Larsson
Ordförande:
Mikael Berglund
Justerande:
Paula Örn

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-01-15

Datum för anslags uppsättande

2013-01-17

Datum för anslags nedtagande

2013-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 1

Godkännande av dagordning
Paula Örn (S) föreslår att det till föredragningslistan görs följande tillägg:



Revisionens granskningsrapporter
Presentation av lokalförändringar

Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med föreslagna tillägg.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

6(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-01-15

KS0006/12
KS § 2

Informationsärenden
a)

Information om utvärdering av kommunstyrelsens digitalisering

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt och handläggare Torbjörn Hall
informerar om utvärdering av kommunstyrelsens digitalisering.
b)

Information om ansökningar till projekt om unga entreprenörer i Afrika och
ledning och samordning för projekt i Botswana

Verksamhetsledare/internationell samordnare Thomas Sundsmyr informerar om
ansökningar till projekt om unga entreprenörer i Afrika och ledning och samordning för
projekt i Botswana.
c)

Genomförandeavtal till detaljplan 5 b, Surte-Bohus, för E45 och
NorgeVänerbanan

Mark- och exploateringschef Lars Lindström informerar om genomförandeavtal till
detaljplan 5 b, Surte-Bohus, för E45 och NorgeVänerbanan.
d)

Genomförandeavtal till detaljplan 9 b, Älvängen, för E45 och
NorgeVänerbanan

Mark- och exploateringschef Lars Lindström informerar om genomförandeavtal till
detaljplan 9 b, Älvängen, för E45 och NorgeVänerbanan.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0196/12
KS § 3

Genomförandeavtal till detaljplan 5b, Surte-Bohus,
för E45 och NorgeVänerbanan
Förslag till detaljplan 5b har upprättats. Detaljplanen omfattar 10 st mindre områden av de
tidigare antagna detaljplanerna 4, 5 och 6 för utbyggnad av E45 och NorgeVänerbanan samt
detaljplan för Surte Västra industriområde. Föreliggande förslag till genomförandeavtal
reglerar justeringar av genomförandeansvaret i förhållande till gällande genomförandeavtal.
Ändringarna i detaljplanerna innebär endast en anpassning av detaljplanerna till hur
anläggningarna är byggda.
För kommunens del fastläggs att kommunen varit med och delfinansierat den glasade bullerskärmen förbi kyrkan i Surte. Del av kommunens fastighet Surte 43:1 planläggs som parkering
för att kunna säljas alternativt upplåtas till ägaren av Surte 2:33 som saknar parkering på egen
tomt.
De viktigaste förändringarna för Trafikverket är följande. Gåskullevägen byggs i ändrad
sträckning fram till pendeltågstationen. Den miljöprioriterade genomfarten i Surte kortas
något, slutar direkt söder om infarten till brandstationen i stället för att gå förbi Glasbruksmuséet. Åtagandet att bygga gc-tunnel under E45 och järnvägen vid Hamnvägen utgår. Glasad
bullerskärm byggs förbi kyrkan i Surte. Norra delen av Karonsbergvägen, tänkt som en södra
utfart från Eka, utgår eftersom det inte finns något behov av den. Bullerskärm vid trafikplatsen i Bohus ersätts med fastighetsnära åtgärder efter avtal med berörda fastighetsägare.
Beskrivna åtaganden/åtgärder är utförda.
Genomförandeavtalen för detaljplan 4, 5 och 6 kommer i tillämpliga delar att gälla även för
detaljplan 5b. Detaljplan 5b hanteras som enkelt planförfarande och kommer att antas av
samhällsbyggnadsnämnden. Genomförandeavtalet måste vara godkänt innan detaljplanen
antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lars Lindström, mark- och exploateringschef, 2012-11-21.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringschef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med Trafikverket avseende genomförande av detaljplan 5b för E45 och NorgeVänerbanan.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med Trafikverket avseende genomförande av detaljplan 5b för E45 och NorgeVänerbanan.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0224/12
KS § 4

Genomförandeavtal till detaljplan 9b, Älvängen, för
E45 och NorgeVänerbanan
Förslag till detaljplan 9b har upprättats. Detaljplanen omfattar 6 st mindre områden av de
tidigare antagna detaljplanerna 8 och 9 för utbyggnad av E45 och NorgeVänerbanan. Föreliggande förslag till genomförandeavtal reglerar justeringar av genomförandeansvaret i förhållande till gällande genomförandeavtal. Ändringarna i detaljplanerna innebär endast en
anpassning av detaljplanerna till hur anläggningarna är byggda.
För kommunens del är de viktigaste förändringarna följande. Kommunen får driftsansvar för
träbro förbi hamnbassängen vid Älvängens småbåtshamn. Område för utökad pendelparkering redovisas väster om stationsområdet. Kommunen får ansvar för utbyggnad och drift
av pendelparkeringen tillsamman med Västtrafik. Driftsansvar fås för den nya sträckningen av
Rallatébäcken.
De viktigaste förändringarna för Trafikverket är följande. Trafikverket ansvarar för utbyggnad
av träbro förbi hamnbassängen vid Älvängens småbåtshamn, även en trappa ska byggas.
Vidare har de utbyggnadsansvar för den nya sträckningen av Rallatébäcken. Åtagandet att
bygga tillfälligt järnvägsspår med bomreglerad korsning förbi reningsverket utgår eftersom det
inte behövs. Beskrivna åtaganden/åtgärder är utförda.
Genomförandeavtalen för detaljplan 8 och 9 kommer i tillämpliga delar att gälla även för
detaljplan 9b. Detaljplan 9b hanteras som enkelt planförfarande och kommer att antas av
samhällsbyggnadsnämnden. Genomförandeavtalet måste vara godkänt innan detaljplanen
antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lars Lindström, mark- och exploateringschef, 2012-11-21.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringschef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med Trafikverket avseende genomförande av detaljplan 9b för E45 och NorgeVänerbanan.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med Trafikverket avseende genomförande av detaljplan 9b för E45 och NorgeVänerbanan.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0228/12
KS § 5

Behov att utreda markanvändningen runt
Vimmersjön genom en förstudie
För att behandla inkommande förfrågningar om byggnation på ett professionellt sätt och vara
tydlig mot intressenter och boende är det viktigt att kommunen har studerat lämplig
markanvändning runt Vimmersjön och i anslutning till den pågående planeringen av Ale Höjd
och Hallbacken genom en förstudie för området.
Enheten för översiktsplanering anhåller därför om att få starta en utredning angående
förutsättningarna för bostäder/rekreation/friluftsliv samt bevarande av naturvärden runt
Vimmersjön, som en förstudie inför revideringen av kommunens översiktsplan, för att få en
samlad bild över området.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Carita Sandros, sektorschef för sektor
samhällsbyggnad, 2012-11-27.
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framställan från enheten för
översiktsplanering om att starta en förstudie angående förutsättningarna för bostäder
och bevarande av miljön runt Vimmersjön.
Kommunstyrelsen beslutar att till dess sådan plan framtagits avvakta med
ställningstagande av all nybyggelse i hela området.
Kommunstyrelsen beslutar att funktionshinderperspektivet beaktas.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att arbetsutskottets beslutssats 2:
Kommunstyrelsen beslutar att till dess sådan plan framtagits avvakta med ställningstagande av all nybyggelse i
hela området.
ersätts med:
Kommunstyrelsen beslutar att till dess sådan plan framtagits avvakta med ställningstaganden i nya ärenden
gällande bebyggelse i hela området.
Peter Rosengren (MP) och Johnny Sundling (V) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på beslutssats 1 och beslutssats 3 i arbetsutskottets
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer proposition på dels beslutssats 2 i arbetsutskottets beslutsförslag och dels
på Paula Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets beslutssats 2.

Beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framställan från enheten för
översiktsplanering om att starta en förstudie angående förutsättningarna för bostäder
och bevarande av miljön runt Vimmersjön.
Kommunstyrelsen beslutar att till dess sådan plan framtagits avvakta med
ställningstagande av all nybyggelse i hela området.
Kommunstyrelsen beslutar att funktionshinderperspektivet beaktas.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Johnny
Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
___
Beslutsexpediering
Översiktsplaneraren på sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

12(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-01-15

KS0233/12
KS § 6

Försäljning av fastigheten Nol 2:485
Småhusfastigheten Nol 2:485 löstes in av kommunen år 2006 för utbyggnad av E45 och
lokalväg i samråd med Trafikverket och med finansiering av Trafikverket. Fastigheten har i
gällande detaljplan byggrätt för befintlig byggnad. Avsikten med inlösen var att säkra mark för
utbyggnad av lokalväg förbi fastigheten och att sedan åter sälja fastigheten.
Försäljningsintäkten ska gå till Trafikverket med avdrag för försäljningskostnader.
Under innehavstiden uppdagades det att tomtmarken var förorenad och behövde saneras
innan försäljning. Överenskommelse träffades med Trafikverket om att sanera marken och att
kostnaden för det får dras av från försäljningsintäkten. Fastigheten har nu sanerats och sålts
via en av Trafikverket upphandlad mäklare. Priset blev 1,1 miljoner kronor. Trafikverket har
godkänt priset. Försäljningen har ingen påverkan på kommunens ekonomi. Nettot från
försäljningen går till Trafikverket.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lars Lindström, mark- och exploateringschef, 2012-11-27.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringschef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner av mark- och exploateringschefen undertecknat
köpekontrakt och köpebrev avseende försäljning av fastigheten Nol 2:485 för en
köpeskilling om 1 100 000 kronor.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner av mark- och exploateringschefen undertecknat
köpekontrakt och köpebrev avseende försäljning av fastigheten Nol 2:485 för en
köpeskilling om 1 100 000 kronor.

___
Beslutsexpediering
Mark- och exploateringschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0231/12
KS § 7

Samråd avseende förslag till budget för
Samordningsförbundet för finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser 2013
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen varje år upprätta en plan för förbundets
verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska
styrelsen upprätta en preciserad årsbudget.
Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret
(kalenderår). Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om
budgetramarna.
Förbundets budget för 2013 föreslås uppgå till 6 340 tkr, vilket är samma belopp som 2012.
Tilldelningen av medel från staten är densamma som lämnats år 2010-2012. Ales andel av den
föreslagna budgeten utgör 396 tkr (406 tkr 2012). I kommunens budget för 2013 finns 406 tkr
reserverat för ändamålet.
Samordningsförbundets styrelse önskar få besked senast 31 december 2012 om budgeten på
6 340 tkr kan antas av förbundsmedlemmarna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-11-28.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen noterar att samråd kring förslag till budget 2013 för
Samordningsförbundet har skett.
Kommunstyrelsen beslutar att under 2013 bidra med 396 tkr till förbundets verksamhet.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen noterar att samråd kring förslag till budget 2013 för
Samordningsförbundet har skett.
Kommunstyrelsen beslutar att under 2013 bidra med 396 tkr till förbundets verksamhet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering
Förbundschefen Per Liljebäck
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunchefen
Sektorschefen för sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0002/12
KS § 8

Svar på revisorernas bedömning av delårsrapport
2012
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen i Ale kommun granskat kommunens
delårsrapport för år 2012. Fordran på Fora avseende återbetalning av 2007 och 2008 års
premier, 23,9 Mkr, har inte beaktats i bokslutet. Eftersom AFA beslutat göra en återbetalning
och skickat ut en uppgift om det preliminära återbetalningsbeloppet borde denna fordran ha
beaktats i bokslutet. Om denna fordran hade beaktats i bokslutet skulle redovisat överskott
och redovisat eget kapital varit motsvarande högre. Vid granskningen har inte framkommit
annat än att delårsrapporten i allt väsentligt i övrigt har upprättats i enlighet med lag om
kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet.
Sektor kommunstyrelsen är mycket väl medveten om de rekommendationer som RKR och
SKL har lämnat avseende bokföring av fordran på AFA. Enligt dessa ska beloppet tas upp
som en intäkt och markeras som en jämförelsestörande post. Eftersom det framförts
önskemål om att avsätta dessa pengar i en ”Utvecklingsfond” så har posten inte redovisats i
resultat och balansräkningen i delårsbokslutet. Däremot har det öppet redovisats i
förvaltningsberättelsen och tjänsteskrivelsen som bifogats uppföljningsrapporten. När det
gäller avsättning till en Utvecklingsfond kommer detta att ske enligt det beslut som fattats av
kommunfullmäktige. Kommunens årsbokslut kommer i övrigt att upprättas enligt lag,
riktlinjer och rekommendationer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Helene Ramert, ekonomichef, 2012-1127.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsens svar till revisorerna är att avsättning till en Utvecklingsfond kommer
att ske enligt det beslut som fattats av kommunfullmäktige. Kommunens årsbokslut
kommer i övrigt att upprättas enligt lag, riktlinjer och rekommendationer.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen noterar att fullmäktige genom beslut 2012-12-17 har
beaktat återbetalningen av 2007 och 2008 års AFA-premier på det sätt som efterfrågats av
revisorerna.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsens svar till revisorerna är att avsättning till en Utvecklingsfond kommer
att ske enligt det beslut som fattats av kommunfullmäktige. Kommunens årsbokslut
kommer i övrigt att upprättas enligt lag, riktlinjer och rekommendationer.
Kommunstyrelsen noterar att fullmäktige genom beslut 2012-12-17 har beaktat
återbetalningen av 2007 och 2008 års AFA-premier på det sätt som efterfrågats av
revisorerna.

___
Beslutsexpediering
Kommunens revisorer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0229/12
KS § 9

Avgift för cykelboxar
Två cykelgarage bestående av fem låsbara cykelboxar kommer fr o m februari 2013 att finnas
för uthyrning i Nol och Nödinge. Cykelboxarna finansieras genom tidigare beslutade
investeringsmedel, utbyggnad kollektivtrafikstråk enligt K2020. Cykelboxarna förväntas bidra
till att fler väljer att cykla till kollektivtrafiken då de erbjuder en säker förvaring för cykeln.
För att boxarna används för ändamålet föreslås en månadsavgift på 50 kronor.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Carita Sandros, sektorschef för sektor samhällsbyggnad och Annika
Friberg, miljöplanerare.
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen beslutar att prova gratis tillgång till cykelboxar i Ale kommun från
och med 2013.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att prova gratis tillgång till cykelboxar i Ale kommun från
och med 2013.

___
Beslutsexpediering
Miljöplaneraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0004/12
KS § 10

Redovisning av delegeringsbeslut
1.

Förslag till ändring av omfattningen och inriktningen vad gäller olycksfallsförsäkringen
för tidsperioden 2013-2015, kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2012-12-11 § 184

Personalärenden

1.
2.
3.

Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad ekonomichef 2013-01-02 –
2013-01-09, 2012-12-13
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om förordnande av tillförordnad kommunchef
2013-01-02 – 2013-01-13, 2012-12-13
Kommunchefens beslut om förlängning av visstidsanställning för Kjell Lundgren 201301-01 – 2013-05-31, 2012-12-20

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-01-15

KS § 11

Delgivningar
Kallelser/protokoll

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uppföljningsrapport 3 2012 Bolag, styrelsen för Gryaabs beslut 2012-11-23 § 76
inklusive bilagan Uppföljningsrapport 3 2012 Bolag Gryaab AB
Fastställande av arvodesbestämmelser för Ale kommun, kommunfullmäktiges beslut
2012-11-26 § 167
Utredning angående ungdomsfullmäktige, kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 170
Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 2011-11-01-2012-10-30,
kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 174 inklusive bilagor
Stöd till Ale kontakt- och stödverksamhet, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslut 2012-12-13 § 187
Begäran från demokratiberedningen om uppdrag att utveckla den digitala arbetsplatsen
för politiker i Ale kommun, kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17 § 195
Ale kommuns utträde ur West Sweden, kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17 § 201

Diverse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indexserier av kommunalt intresse, information från Sveriges Kommuner och Landsting
2012-11-19
Graviditet och tidigt föräldraskap vid missbruk eller beroende – stöd till föräldrar och
barn, dokumentation från regional konferens 18 oktober 2012 i Göteborg, Länsstyrelsen
Västra Götalands län med flera, 2012-12-06
Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de
mest sjuka äldre 2013, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings beslut 2012-1214
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013, styrelsen för Sveriges Kommuner
och Landstings beslut 2012-12-14
Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, styrelsen för
Sveriges Kommuner och Landstings beslut 2012-12-14
Nationell krishantering – Nya kontakter från 2013-01-15, folder från Försvarsmakten
2012-12-20
Konsument Göteborg ingår i ny förvaltning- Konsument och
medborgarserviceförvaltningen från och med 1 januari 2013, information från
Konsument Göteborg

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-01-15

KS0009/13
KS § 12

Revisionens granskningsrapporter
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen begär att sektor kommunstyrelsen tills vidare vid
varje kommunstyrelsesammanträde redovisar hanteringen av revisionens
granskningsrapporter.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Paula Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller

Beslut
1.

Kommunstyrelsen begär att sektor kommunstyrelsen tills vidare vid varje
kommunstyrelsesammanträde redovisar hanteringen av revisionens
granskningsrapporter.

___
Beslutsexpediering
Sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-01-15

KS0010/13
KS § 13

Presentation av lokalförändringar
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen begär att sektor kommunstyrelsen presenterar den
pågående lokalförändringen samt effekter av densamma vid nästkommande möte.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Paula Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen begär att sektor kommunstyrelsen presenterar den pågående
lokalförändringen samt effekter av densamma vid nästkommande möte.

___
Beslutsexpediering
Sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

