PROTOKOLL

1(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Plats och tid

Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00 - 11:45

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) §§ 86-101, 103-114
Monica Samuelsson (S) tjg. för Rolf Gustavsson § 102
Klas Karlsson (S) tjg. för Ann-Christine Paulin (S)
§§ 86-101, 103-114
Johnny Sundling (V) tjg. för Ann-Christine Paulin (S)
§ 102
Hasse Andersson (S) tjg. för Björn Norberg (S)
§§ 86-101, 103-114
Daniel Mörner (M) tjg. för Björn Norberg (S) § 102
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)

Närvarande ersättare

Daniel Mörner (M) §§ 86-101, 103-114
Erik Karlsson (M)
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Boel Holgersson (C)
Klas Karlsson (S), § 102
Hasse Andersson (S) § 102
Monica Samuelsson (S) §§ 86-101, 103-114
Johnny Sundling (V) §§ 86-101, 103-114

Närvarorätt enligt särskilt beslut

Rune Karlsson (SD)

Övriga deltagande

Håkan Spång, administrativ chef
Torbjörn Hall, sekreterare
Susanne Stenberg, kommunjurist § 88a
Anna Flood, HR-chef § 88b
Emma Englund, praktikant

Utses att justera

Paula Örn

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7,
Nödinge 2013-05-17

Ajournering: 10:20-10:35

PROTOKOLL

2(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Underskrifter
Paragrafer: 86-114
Sekreterare:
Torbjörn Hall
Ordförande:
Mikael Berglund
Justerande:
Paula Örn

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-05-14

Datum för anslags uppsättande

2013-05-17

Datum för anslags nedtagande

2013-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Torbjörn Hall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 86

Närvarorätt
Ordföranden föreslår att Emma Englund, praktikant får närvara vid dagens sammanträde.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS § 87

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns.
Paula Örn (S) föreslår att dagordningen kompletteras med punkten ”Kommunstyrelsens
arbete”.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner utsänd föredragningslista med Paula Örns tillägg.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0007/13
KS § 88

Informationsärenden
a)

Överenskommelse om asylsökande barn

Susanne Stenberg, kommunjurist, informerar om förslag till avtal med migrationsverket
avseende mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige så kallade
ensamkommande barn.
b)

Medarbetarenkät

Anna Flood, HR-chef lämnar information om resultaten ur 2013 års medarbetarenkät.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0061/13
KS § 89

Begäran om tilläggsanslag för inköp av servicebil
till renhållningsenheten
Renhållningsenheten har ett anslag för 2013 på 1 600 tkr som avser inköp av ny
renhållningsbil. Utöver detta förs 488 tkr av 2012 års anslag, avseende ny servicebil, över till
2013. Dessa medel räcker inte till för inköp av en servicebil som fyller dagens krav.
Renhållningsenheten begär därför ett tilläggsanslag på 200 tkr.
Den årliga kapitalkostnaden för den nya servicebilen är 150 tkr per år. Denna finansieras delvis
med att enhetens kapitalkostnader (68 tkr/år) för dess andra servicebil upphör då den är helt
avskriven.
Sektor kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige bör bevilja renhållningsenheten ett
tilläggsanslag på 200 tkr för inköp av servicebil.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 52.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-13.
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-21, SBN § 19.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2013-02-01.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige beviljar renhållningsenheten ett tilläggsanslag på 200 000 kronor
för inköp av ny servicebil.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändringen att:
Kommunfullmäktige beviljar renhållningsenheten ett tilläggsanslag på 200 000
kronor för inköp av ny servicebil.
ersätts med:
Kommunfullmäktige beviljar renhållningsenheten ett utökat investeringsanslag
på 200 000 kronor för inköp av ny servicebil.
Paula Örn (S) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på sitt eget
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beviljar renhållningsenheten ett utökat investeringsanslag på
200 000 kronor för inköp av ny servicebil.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0042/13
KS § 90

Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen
2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den 1 april 2008
utvidgades Samordningsförbundet till att omfatta fyra kommuner Ale, Kungälv, Stenungsund
och Tjörn.
Samordningsförbundets parter har lämnat bidrag till årets verksamhet med 1 585 tkr vardera,
totalt 6 340 tkr. Budget för verksamheter, aktiviteter och projekt fastställdes till 6 940 tkr.
Totalt har 7 745 tkr utnyttjats vilket innebär ett budgetunderskott på 805 tkr inklusive
räntenetto på 35 tkr, men ett negativt resultat för året på 1 405 tkr. Det egna kapitalet uppgick
per 31 december 2012 till 1 043 tkr.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets
förslag till årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 53.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-02.
Årsredovisning för samordningsförbundet.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktig godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning och
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktig godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning och
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

11(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0087/13
KS § 91

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol
3:72 - beslut om godkännande
Planens syfte är att befintliga bostadshus fastställs för bostadsändamål med möjlighet till
utökad byggrätt samt att en skyddszon säkerställs mellan verksamhetsområdet och
bostadsbebyggelsen. Samtidigt ska verksamhetsområdet regleras så att det inte tillåts
verksamhet som är störande för omgivningen samt att även kontor tillåts. Detaljplanen ska
även säkerställa infart till bostäderna.
Detaljplanen var föremål för utställning mellan 9 januari till 5 februari, 2013. 10 yttranden har
inkommit varav 5 med synpunkter.
Följande ändringar och kompletteringar har gjorts i planförslaget efter utställningen:



Grundkartan och teckenförklaringen uppdateras.
Byggnadshöjden ändras från 4,5 meter till 4,7 meter och det förtydligas att vind får
inredas samt att för befintlig bebyggelse (när planen vinner laga kraft), som har högre
byggnadshöjd än 4,7, gäller den byggnadshöjd som givet bygglov anger.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.
Följande synpunkter har ej tillgodosetts:




Bohus Räddningstjänstförbund har ej blivit tillgodosedd för sina synpunkter.
Räddningstjänsten anser det olämpligt att medge ny byggrätt för bostäder inom
planområdet. De förordar även en anpassning av gatunätet så transporter till
bostadsområdet är skild från transporter av farligt gods till industriområde.
Boende Egnahemsvägen 4, har ej blivit tillgodosedd för sin synpunkt av sitt förslag om
en sänkning av byggnadshöjden inom verksamhetsområdet.

I arbetet med detaljplanen har avvägning gjorts kring tillfart till området. Säkerheten för barn
och ungdomar på deras skolväg längs Egnahemsvägen bedöms väga tyngre än olycksrisken vid
blandtrafik på Industrivägen. Detaljplanen säkerställer därför Industrivägen som fortsatt
tillfartsväg till planområdet. Byggnadshöjden för verksamhetsområdet är bibehållen från
gällande plan och ändras inte då det skulle kunna inskränka på verksamhetsutövandet. I
jämförelse med gällande plan förbättras situationen för de boende i området då avståndet
mellan byggrätterna för bostadshusen och småindustrin har utökats samt att industribullret
begränsas genom planbestämmelse.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslutsunderlag











Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 54.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-11.
Plankarta.
Plankarta i färg.
Planbeskrivning.
Genomförandebeskrivning.
Behovsbedömning.
Samrådsredogörelse.
Utställningsutlåtande.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen i enlighet med 5 kap § 29 PBL
(1987:10).

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen i enlighet med 5 kap § 29 PBL
(1987:10).

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0166/11
KS § 92

Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för
Soltak AB samt godkännande av aktieägaravtal
Ale Kommun godkände den 27 augusti 2012, § 108, bolagsordning och ägardirektiv för Soltak
AB, ett bolag som ska utföra stöd- och servicetjänster åt sina ägarkommuner Stenungsund,
Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv.
Under hösten 2012 anmälde Öckerö kommun ett intresse av att vara med i Soltaks samverkan.
Den politiska styrgruppen för Soltak såg positivt på den frågan. Det innebär att samtliga sju
kommunfullmäktige måste behandla de reviderade dokumenten ”bolagsordning” och
”ägardirektiv”. Förslag till aktieägaravtal, som också är ett nödvändigt dokument för bildandet
av bolaget, har nu upprättats och måste behandlas.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 55.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-21.
Förslag till bolagsordning, bilaga 1.
Förslag till ägardirektiv, bilaga 2.
Förslag till aktieägaravtal, bilaga 3.

Ärendet föredrogs av Susanne Stenberg, kommunjurist vid arbetsutskottets sammanträde
2013-04-30 § 50c.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen bolagsordning för Soltak AB (bilaga 1).
Kommunfullmäktige antar föreslaget ägardirektiv för Soltak AB (bilaga 2).
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet att på bolagsstämma för Soltak AB rösta för
att beslut fattas i enlighet med punkterna 1-2 ovan.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal med övriga delägarkommuner
(bilaga 3).
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras
respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna aktieägaravtalet .

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen bolagsordning för Soltak AB (bilaga 1).
Kommunfullmäktige antar föreslaget ägardirektiv för Soltak AB (bilaga 2).
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet att på bolagsstämma för Soltak AB rösta för
att beslut fattas i enlighet med punkterna 1-2 ovan.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal med övriga delägarkommuner
(bilaga 3).
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras
respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna aktieägaravtalet .

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0249/12
KS § 93

Överenskommelse om mottagande av asylsökande
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn
Ale kommun har sedan flera år haft en överenskommelse med staten, genom Migrationsverket
som i avtalsförhandlingarna är företrädd av Länsstyrelsen i Västra Götaland, om mottagande
av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Det
senaste avtalet, som omfattade att ta emot fem barn under ett års tid, löpte ut i februari 2013.
Kommunstyrelsen gav i april 2011 omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheterna till ett utökat mottagande av ensamkommande barn. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden föreslår i yttrande i december 2012 att kommunen – i stället för att
som tidigare köpa in en boendeplats för varje barn – i egen regi ska driva ett boende för
mottagande av ensamkommande barn. Någon anledning att ifrågasätta nämndens bedömning
att ett ökat mottagande kan ske genom att driva ett boende har inte framkommit.
Nu aktuella förslag innebär att Ale kommun tecknar avtal med Migrationsverket dels på
samma sätt som tidigare under en omställningsperiod under 2013, dels på sätt som omfattar
åtta boendeplatser från det att ett boende är klart att flytta in i, vilket planeras till den 1
februari 2014. Som framgår av förslagen till avtal har kommunen enligt författning rätt till viss
ersättning av staten för kostnader som uppstår när kommunen tar emot ett ensamkommande
barn. Enligt den ekonomiska kalkyl som finns redovisad i nämndens beslutsunderlag kommer
en framtida mottagandeverksamhet i form av ett boende att omsätta ca 6 miljoner kronor per
år, vilket i sin helhet beräknas finansieras av statliga ersättningar.
Det finns under överskådlig tid ett nationellt behov av kommuner som har förmåga att ta
emot ensamkommande barn. Avtalet om platser föreslås därför löpa tills vidare.
Beslutsunderlag











Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 56.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2013-04-22.
Beslut från Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-12-13, § 167.
Tjänsteutlåtande daterat 2012-11-21, dnr OAN 000103/12.
Utdrag ur SOU 2011:64 sid. 65f Sammanfattning.
Förslag till övergripande överenskommelse.
Förslag till avtal för 2013.
Förslag till avtal avseende platser.
Exempel på tillfälligt avtal.

Ärendet föredrogs av Susanne Stenberg, kommunjurist vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2013-04-30 § 50d samt vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen § 88a.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

2.
3.
4.

Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommuns verksamhet för mottagande av
ensamkommande barn ska omfatta ett för detta särskilt boende och bekräftar att driften
av boendet ingår i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag att utföra, tilldela
eller upphandla.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med Migrationsverket för 2013.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med Migrationsverket tills vidare,
omfattande övergripande överenskommelse och överenskommelse om platser för
boende (3 platser för asylsökande barn).
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att för
kommunens räkning underteckna avtal enligt punkt 2 och 3, att kontrasigneras av
kommunchefen eller dennes ersättare.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

2.
3.
4.

Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommuns verksamhet för mottagande av
ensamkommande barn ska omfatta ett för detta särskilt boende och bekräftar att driften
av boendet ingår i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag att utföra, tilldela
eller upphandla.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med Migrationsverket för 2013.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med Migrationsverket tills vidare,
omfattande övergripande överenskommelse och överenskommelse om platser för
boende (3 platser för asylsökande barn).
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att för
kommunens räkning underteckna avtal enligt punkt 2 och 3, att kontrasigneras av
kommunchefen eller dennes ersättare.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0033/13
KS § 94

Ansökan om investeringsbidrag för ridleder 2013
Kommunstyrelsen har i investeringsplan 2011 och 2012 avsatt totalt 3 000 Tkr för utbyggnad
av nya ridvägar i Ale kommun. Sektor samhällsbyggnad har som utförare av investeringen
genomfört utbyggnad av nya ridvägar från Bohus i söder till Alvhem i norr.
Utbyggnaden av nya ridvägar har skett etappvis och är idag inte helt sammanbindande. För att
få en helt sammanhängande ridväg på sträckan behövs ytterligare investeringsmedel.
Föreningen ”Säkra ridvägar i Ale” har därför ansökt om ytterligare 1 500 tkr för att fortsätta
utbyggnaden 2013.
Utbyggnaden enligt nuvarande planer genererar en kapitalkostnad på cirka 525 tkr/år om man
förutsätter en livslängd på 10 år samt en underhållskostnad på cirka 25 tkr förutsatt att röjning
sker av kommunens skogslag och att övrigt arbete sker ideellt.
Kultur och fritidsnämnden får därmed en ökad kostnad på cirka 550 tkr/år.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på
1 500 tkr 2013 för fortsatt byggande av ridvägar.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 75.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-23.
Ansökan om investeringsbidrag för ridleder 2013.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige beviljar kultur och fritidsnämnden ett investeringsanslag på 1 500
tkr för fortsatt utbyggnad av ridvägar år 2013.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändringen att:
Kommunfullmäktige beviljar kultur och fritidsnämnden ett investeringsanslag
på 1 500 tkr för fortsatt utbyggnad av ridvägar år 2013.
ersätts med:
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett investeringsanslag
på 1 500 tkr för fortsatt utbyggnad av ridvägar år 2013.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på sitt eget
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett investeringsanslag på 1 500
tkr för fortsatt utbyggnad av ridvägar år 2013.

Deltagande i beslut

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) meddelar att de avvaktar ställningstagande tills
ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0119/11
KS § 95

Medborgarförslag från Per Carlsson och Gunilla
Wallengren om utveckling av Jennylunds
idrottsområde
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26, § 172, att återremittera ärendet med motiveringen
att ärendet ska kompletteras med en uppskattad kostnad för att göra en utredning angående en
friidrottsanläggning i Jennylunds idrottsområde.
Ärendet har beretts av sektor utbildning kultur och fritid tillsammans med sektor
samhällsbyggnad som redovisar en utredningskostnaden för en förstudie med följande
omfattning:




Förstudie med samordning av klubbar och kommunens mål med idrottsplatsen
Ritning med förstudiens resultat
Kalkyl

Beräknad utredningskostnad 55 000 kr.
Beslutsunderlag








Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 57.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-12.
Utredningsunderlag.
Beslut från kommunfullmäktige, 2012-11-26.
Medborgarförslaget, daterat 2011-05-16.
Beslut från Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Yrkanden

Paula Örn (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.
Omröstning begärs.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Ordförande framställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns av
kommunstyrelsen.
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Nej-röst för bifall till Paula Örns yrkande.
Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster för bifall till arbetsutskottets beslutsförslag mot 6 nej-röster för bifall till Paula
Örns yrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Mikael Berglund (M)

X

Dan Björk (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Sune Rydén (KD)

X

Åke Niklasson (C)

X

Nej

Paula Örn (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Ing-Marie Torstensson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Summa

Justerandes sign.

7

Avstår

6

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0009/12
KS § 96

Svar på motion från Johnny Sundling (V), Ingmarie
Torstensson (V) och Göran Karlsson (V) angånde
lagen om offentlig valfrihet
Vänsterpartiet har begärt att om Ale ska införa LOV ska beslutet tas i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 om budget för kommande år och antog
samtidigt en verksamhetsplan. Planen anger som ett mål för verksamheten att införa valfrihet
enligt LOV (jfr lagen om valfrihetssystem). Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har sedan
antagit en nämndplan med budget 2011, vilken följts av ett flertal beslut under 2011 och 2012,
för att införa valfrihetssystem avseende hemtjänst.
Ale kommun erbjuder sedan november 2012 val av utförare av hemtjänst.
Det av kommunfullmäktige i verksamhetsplanen uppsatta målet, att införa valfrihet enligt
LOV, har omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden haft befogenhet att verkställa. Den omständigheten att beslutet – mot bakgrund av det politiska momentet i frågan om att införa
valfrihetssystem – i linje med kommunallagens intentioner kunde ha blivit fattat i ett särskilt
ärende i kommunfullmäktige förtar inte den slutsatsen. Inte heller har efterföljande beslut av
nämnden vid laglighetsprövning av domstol blivit upphävt.
Det i verksamhetsplanen angivna målet är i detta fall tillräckligt och motionen ska avslås.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 58.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-12.
Motionen.
Remissyttrandet.
Förvaltningsrättens dom.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0146/11
KS § 97

Svar på motion från Elaine Björkman (S) och Jarl
Karlsson (S) om ökade klyftor och barnfattigdom
Elaine Björkman (S) och Jarl Karlsson (S) har inkommit med en motion om att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att minimera barnfattigdomen bland Ales ungdomar från och
med 2012-07-01. Vidare föreslår författarna till motionen att utbildningsnämnden redovisar
avgifter/insamlingar inom skolverksamheten och lämnar förslag på hur dessa kan minimeras,
med målet att helt upphöra. Avslutningsvis föreslås att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
redovisa ”barnfattigdomstal” för Ale och hur dessa kan minskas.
Yttranden i ärendet har inhämtats från utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsnämnden redogör i sitt beslut 2012-01-25
§ 2 för att nämnden strävar efter att minimera avgifter i skolan och att likhet mellan skolor ska
gälla. Nämnden väljer att inte ta ställning till motionen i sin helhet. I kultur- och
fritidsnämndens beslut 2012-02-27 § 11 ställer sig nämnden positiv till motionen men avstår
från att lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
redogör i sitt beslut 2012-12-13 § 168 för att det inte finns någon officiell svensk definition av
barnfattigdom. Nämnden betonar att barnfamiljers försörjning och föräldrarnas
arbetsförmåga/stöd för återgång till arbete är den faktor som skapar de långsiktiga och
hållbara förutsättningarna för barnens uppväxtvillkor. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Sektor kommunstyrelsen anser att den fråga som Elaine Björkman (S) och Jarl Karlsson (S)
väcker i sin motion är av en uteslutande politisk karaktär och överlämnar därför motionen till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen så förslår sektor kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om att en
tillfällig politisk beredning tillsätts för att ta fram förslag på åtgärder med syftet att minimera
barnfattigdomen bland Ales ungdomar.
Beslutsunderlag













Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 59.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04.
Protokollsutdrag från omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2012-12-13
§ 168.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2012-11-28.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-27.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2011-09-30.
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2012-01-25 § 2.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2011-10-11.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-30 § 10.
Förtydligande angående motionen inkommen 2011-12-20.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2011-11-10 § 105.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14





Protokollsutdrag från omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-11-09
§ 163.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-20 § 98.
Inkommen motion 2011-06-27.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0249/11
KS § 98

Svar på motion från Paula Örn (S) och Dennis
Ljunggren (S) om ökad vistelsetid i förskola för
barn med arbetslösa föräldrar
Paula Örn (S) och Dennis Ljunggren (S) föreslår i en motion att barn till arbetslösa föräldrar
ges rätt till max 35 timmars vistelsetid per vecka i förskola alternativt förskoleklass och
fritidshem.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2013-02-27 § 35 och beslutade föreslå att motionen
avslås. Parallellt med detta beslutade nämnden att ge sektor utbildning, kultur och fritid i
uppdrag att införa skolbarnomsorg för samtliga barn 6-12 år på 30 timmar per vecka, skoltid
inkluderat.
Sektor kommunstyrelsen ställer sig bakom utbildningsnämndens förslag till beslut.
Beslutsunderlag








Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 60.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-18.
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2013-02-27 § 35.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2012-10-31.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-12 § 188.
Inkommen motion 2011-12-02.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0094/11
KS § 99

Svar på motion från Kajsa Nilsson (M) med förslag
om promenadmöjlighet runt Vimmersjön
Kajsa Nilsson (M) har i en motion, inkommen 2011-04-18, föreslagit att man ska förbättra
promenadmöjligheterna runt Vimmersjön på en sträcka av ca 150 meter där det är som mest
besvärligt att ta sig fram.
Kommunstyrelsen har inhämtat yttranden från samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden. Båda nämnderna ställer sig positiva till motionens intentioner men ser vissa
svårigheter med verkställighet av ett eventuellt bifall. Som skäl nämns bl.a. avsaknad av
ekonomiska medel, att kommunen inte äger marken ifråga samt oklarheter kring skötsel- och
ansvarsfrågor.
Även sektor kommunstyrelsen ser mycket positivt på motionens intentioner och betraktar det
som eftersträvansvärt att utveckla kommunens möjligheter till god framkomlighet vid
promenader och naturupplevelser. Dock bör man ta ett samlat grepp kring önskemål och
frågeställningar kring vandringsleder, elljusspår, säkra ridvägar och i samband med det bör
man ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att närmare undersöka aktuell sträcka runt
Vimmersjön.
Beslutsunderlag









Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 61.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-25.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2013-01-17 § 5.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2012-12-21.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2011-09-21 § 86.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2011-08-18.
Inkommen motion 2011-04-18.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att beakta motionens
intentioner i fördjupad studie över Vimmersjöområdet.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att beakta motionens
intentioner i fördjupad studie över Vimmersjöområdet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0002/13
KS § 100

Uppföljningsrapport 1, 2013-02-28 med
helårsprognos 2013
Nämnderna ska lämna 5 uppföljningsrapporter under året, varav den första ska avse
ekonomiskt utfall t o m februari månad. Rapporten ska förutom ett redovisat resultat för
perioden även innehålla en prognos för årets utfall. Nämndernas ekonomiska rapportering är
en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och tillsyn över
kommunens verksamhet och ekonomiska ställning.
De uppföljningsrapporter som lämnats från sektorchefer och nämnder tyder i de flesta fall på
att årets verksamhet kommer att kunna bedrivas inom tilldelad budgetram. Kommunstyrelsen
lämnar en negativ prognos på -1,3 Mkr på grund av ökade kostnader för räddningstjänsten.
Skatteprognosen och de finansiella nettokostnaderna ligger i denna prognos på en positiv
avvikelse på 5,8 Mkr respektive 6,0 Mkr. PO-avstämningen tyder på att det kan bli en positiv
avvikelse på 4 Mkr. Sammantaget ger detta en positiv budgetavvikelse på 14,2 Mkr. I denna
prognos ingår inte avvecklingskostnaderna för Ale gymnasium.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-16 KS § 68 att återremittera uppföljningsrapport 1,
2013-02-28 med motiveringen att rapporteringsrutiner beträffande ekonomisk uppföljning
måste säkerställas. Skälet var att kommunstyrelsens ledamöter inte ansåg att man fått samma
version av ärendet som behandlats i respektive nämnd.
Beslutsunderlag
















Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 51.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-22.
Version 2 av UBN:s uppföljningsrapport med markerade förändringar.
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 39.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-13.
Uppföljningsrapport 1, 2013-02-28.
Nämndernas februarirapporter 2013.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 § 36.
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2013-03-27 § 52.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-03-20.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20 § 27.
Redovisade och prognostiserade intäkter och kostnader, kultur- och fritidsnämnden.
Protokollsutdrag omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-03-28 § 32.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-03-11.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1, 2013-02-28.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1, 2013-02-28.

___
Beslutsexpediering
Samtliga nämnder och sektorer
Ekonomichef
Redovisningschef
Nämndsekreterare
Controllers

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0237/12
KS § 101

Exploateringsprocessen i Ale kommun
KPMG AB genomförde på uppdrag av kommunens revisor en granskning av kommunens
exploateringsverksamhet under hösten 2009. I rapporten konstaterades ett antal brister:
Kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning blev att införa nya rutiner för
exploateringsverksamheten med beaktande av revisorernas synpunkter.
Ett förslag till rutin har tagits fram vilket har tillämpats på prov av mark- och
exploateringsenheten under senaste året. Enheten har funnit att rutinerna fungerar väl och
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att de införs.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen beslutar införa de föreslagna rutinerna
för exploateringsprocessen.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 62.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-12.
Exploateringsprocessen i Ale kommun.

Ärendet föredrogs av Lars Lindström, mark- och exploateringschef vid arbetsutskottets
sammanträde 2013-04-30 § 50e.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen beslutar att införa de rutiner för exploateringsprocessen som föreslås
i bifogat dokument ”Exploateringsprocessen i Ale kommun”.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att införa de rutiner för exploateringsprocessen som föreslås
i bifogat dokument ”Exploateringsprocessen i Ale kommun”.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslutsexpediering
Sektorchef, sektor samhällsbyggnad
Verksamhetschef teknik, sektor samhällsbyggnad
Verksamhetschef plan och bygg, sektor samhällsbyggnad
Mark och exploateringschef, sektor samhällsbyggnad
Redovisningschef, sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0068/13
KS § 102

Ansökan om kommunalt bidrag Nols Folkets hus
Folkets Hus i Nol har inkommit med en ansökan om kommunalt bidrag till ett nytt
ventilationssystem.
Kostnaden är beräknad till 2 500 000 kr, varav Boverket kan bidraga med 1 250 000 kr under
förutsättning att kommunen bidrar med 30% , 750 000 kr
Ansökan ska vara Boverket tillhanda senast den 14 mars 2013.
Sektor kommunstyrelsen gör bedömning att dels saknas medel inom kommunstyrelsen ram
och dels har tiden för ansökan varit för kort.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 63.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2013-03-25.
Ansökan.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen avslår Nols Folkets Hus ansökan om bidrag på 750 000 kr

Jäv

Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S) och Hasse Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i
ärendets handläggning och beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen avslår Nols Folkets Hus ansökan om bidrag på 750 000 kr

___
Beslutsexpediering
Folkets Hus I Nol

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0119/12
KS § 103

Granskningsrapport - Utbildningsnämnden - Lika
förutsättningar för elever i grundskolan
KPMG ha på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
Utbildningsnämndens uppgift att ge alla grundskoleelever likvärdiga förutsättningar för att nå
måluppfyllelse inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Sammanfattningsvis har man
uppmärksammat följande:







Systemet för resursfördelningen till grundskolorna är under utveckling och helheten
behöver kompletteras.
Utvecklingsenheten och elevhälsan är ett viktigt stöd. Arbetet med att utveckla en
elevhälsoplan bör prioriteras.
Skolornas egna specialpedagogresurser för konsultationer och kompetensspridning
kan behöva följas upp och förstärkas.
Resultaten i skolorna skiljer sig i vissa fall och betygsnivån är lägre än riksgenomsnittet.
Det är viktigt att närmare analysera orsakerna. Kopplingen av resultat till det behov
som resurstilldelningen ska tillfredsställa är en viktigt grund för en systematisk
uppföljning av verksamheten.
Ett samlande och gemensamt kvalitetssystem saknas.

Granskningen uppmärksammar ett antal punkter som sektorn är medveten om. Arbetet med
att rätta till dessa pågår sedan tidigare eller har nyligen påbörjats.
Sektor kommunstyrelsen uppmanar sektor utbildning kultur och fritid att beakta revisorernas
synpunkter i det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag








Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 64.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2012-12-03.
Kompletterande yttrande, granskningsrapport UBNau 2013-04-03.
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2012-09-26, UBN § 126.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2012-09-24.
Granskningsrapport ”Lika förutsättningar för elever i grundskolan”.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen noterar revisorernas granskning.
Kommunstyrelsen uppmanar sektor utbildning kultur och fritid att beakta revisorernas
synpunkter i det fortsatta arbetet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen noterar revisorernas granskning.
Kommunstyrelsen uppmanar sektor utbildning kultur och fritid att beakta revisorernas
synpunkter i det fortsatta arbetet.

___
Beslutsexpediering
Sektorchef, sektor utbildning kultur och fritid

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0114/12
KS § 104

Granskningsrapport - Verksamheten som bedrivs
vid Driftkontoret Emylund
Kommunens revisorer har genomfört en granskning avseende rutiner och riktlinjer, fordon
och drivmedel, förråd och säkerhet och den verksamhet som bedrivs på driftkontoret
Emylund. Revisorernas bedömning är att verksamhet har goda rutiner över
drivmedelförbrukning och användning av fordon, säkerheten bedöms som god och inköp och
förrådshantering sker genom tydlig arbetsledning. Revisorerna har inte funnit några
oegentligheter i verksamheten.
Revisorerna rekommenderar förbättringsarbete enligt 5S, Sortera, Systematisera, Städa,
Standardisera och Säkra.
Av yttrandet från sektor samhällsbyggnad framgår att man delar revisorernas kritik på det
brister som konstaterats och att man kommer att påbörja ett förbättringsarbete med berörda
inom verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av sektorns yttrande och ställer
sig bakom yttrandet.
Sektor kommunstyrelsen uppmanar sektor samhällsbyggnad att beakta revisorernas
synpunkter i det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 65.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen.
Revisionsrapport.
Sektor samhällsbyggnads svar på rapporten.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen noterar granskningen av verksamheten som bedrivs vid
driftskontoret Emylund och det svar som lämnats av samhällsbyggnadsnämnden och
delger kommunens revisorer svaret.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar granskningen av verksamheten som bedrivs vid
driftskontoret Emylund och det svar som lämnats av samhällsbyggnadsnämnden och
delger kommunens revisorer svaret.

___
Beslutsexpediering
Revisorerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0010/11
KS § 105

Granskningsrapport - Renhållningsverksamheten
KPMG har på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en övergripande granskning av
kommunens renhållningsverksamhet. Granskningen redovisades i rapport 2010-12-15. Med
anledning av granskningen underströk kommunens revisorer i skrivelse 2010-12-16 till
kommunstyrelsen framförallt följande:
1.
2.
3.

För alla styrdokument som upprättas inom kommunen är det väsentligt att det framgår
när och av vem de fastställts.
I styr- och måldokument bör en särskillnad göras mellan effekter som ska uppnås inom
kommunen och den produktivitet som den verksamhet som bedrivs i egen regi ska
uppnå.
Väsentliga budgetavvikelser bör alltid analyseras och fördelas på volym- respektive
prisberoende avvikelser. Analyserna bör alltid dokumenteras.

Revisorerna vill ha kommunstyrelsens kommentarer till rapporten och uppgift om vilka
åtgärder som planeras utifrån de synpunkter som lämnats i rapporten. Kommentarerna skulle
ha lämnats före 2011-03-04.
Verksamhetschef för teknik Torbjörn Andersson har lämnat svar på granskningsrapporten
2012-11-07. Information i ärendet lämnades på samhällsbyggnadsnämndens möte 2012-12-13,
§ 170. Nämnden noterade då informationen.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 66.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-22.
Revisorernas granskningsrapport.
Svar på granskningsrapporten.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen noterar verksamhetschefens för teknik svar och översänder det till
kommunrevisionen som styrelsens egna kommentarer över granskningsrapporten.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

40(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar verksamhetschefens för teknik svar och översänder det till
kommunrevisionen som styrelsens egna kommentarer över granskningsrapporten.

___
Beslutsexpediering
Kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetschef teknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0242/12
KS § 106

Granskningsrapport – IT ändamålsenlighet och
effektivitet
KPMG lämnade 2012-12-17 en granskningsrapport avseende IT-verksamheten i kommunen
på uppdrag av kommunens revisorer. Syftet med granskningen var att kartlägga
ändamålsenlighet och effektivitet i kommunens IT-verksamhet. Följande punkter
uppmärksammades särskilt:
Granskningen visar att Ale kommun har en tydlig organisation för IT. Kommunen har tagit fram en ny ITstrategi vars underliggande metodik till stora delar redan används i verksamheten. Den nya strategin utgör en
bra grund för att driva en effektiv och ändamålsenlig IT-verksamhet, men har inte förankrats i
kommunstyrelsen och innehållet i den nya strategin är inte fullt ut kommunicerad i verksamheten.
Vid granskning har framkommit att det saknas tydliga kravställningar avseende kontinuitet och drift från
vissa sektorer med verksamhetskritiska system. Detta kan leda till att dessa sektorer inte har adekvat
beredskap vid IT-incidenter.
Utifrån genomförd granskning har KPMG identifierat följande förbättringsområden med
kommentarer till vilka åtgärder som vidtas.


Den nya IT-strategin bör snarast lyftas till kommunstyrelsen för beslut i syfte att ge den legitimitet och
kännedom. Den nya IT-strategin bör också kommuniceras tydligare.
Ett arbete med att revidera framtaget förslag till ny IT-strategi har påbörjats för beslut
under hösten 2013.



Kommunen bör se över om det finns behov av att komplettera med verksamhetsutvecklare med fokus
på IT inom de sektorer där sådana saknas vilket skulle kunna medföra en snabbare IT-utveckling
av IT inom berörda sektorer.
Sektorerna har under våren 2012 utsett verksamhetsutvecklare med fokus på IT och
en gemensam organisation har skapats med ledning av IT-avdelningen för att uppnå
en snabbare IT-utveckling inom sektorerna och gemensamt i kommunen.



Att respektive sektor identifierar sina kritiska system och säkerställer att det finns kravställningar
rörande tillgänglighet och backup.
Ett gemensamt arbete pågår där Kommunstyrelsens Informationssäkerhetsansvarige,
IT-avdelningen och Sektorernas IT-samordnare deltar för att identifiera kritiska system
i syfte att säkerställa tillgänglighet och backup.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslutsunderlag





Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 67.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-17.
Granskningsrapport IT - ändamålsenlighet och effektivitet.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsens svar till revisorerna är att förslag till ny IT-strategi skall lyftas till
kommunstyrelsen till beslut under hösten 2013.
Kommunstyrelsen uppmanar sektorerna att beakta revisorernas synpunkter och
förbättringsområden i det fortsatta arbetet.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsens svar till revisorerna är att förslag till ny IT-strategi skall lyftas till
kommunstyrelsen till beslut under hösten 2013.
Kommunstyrelsen uppmanar sektorerna att beakta revisorernas synpunkter och
förbättringsområden i det fortsatta arbetet.

___
Beslutsexpediering
Kommunens revisorer
Informationssäkerhetsansvarig
Sektorschefer UKF, ATO, SB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

43(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0034/13
KS § 107

Granskningsrapport - Övergripande årlig
granskning av Utbildningsnämnden 2012
KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en övergripande granskning av
utbildningsnämndens verksamhet.
I verksamhetsplanen för 2012-2014 finns 18 verksamhetsmål. Det framgår inte tydligt i
dokumentet vilken eller vilka nämnder som är ansvariga för att respektive verksamhetsmål
uppnås. Konsekvens av det är att det är svårt att avgöra vilka nämnder som uppnått eller inte
uppnått kommunfullmäktiges mål.
Sektor Utbildning, kultur och fritid deltar i ett kommungemensamt utvecklingsarbete som
startade i slutet av 2012 för att tydliggöra mål och för att förbättra analysen av verksamhetsmålen, det arbetet pågår fortfarande.
Vid uppföljning av noterade svagheter från revisorernas granskning för år 2011 framgår det
inte att en utveckling har skett av internkontrollplanen för år 2012. Därför kvarstår
revisorernas kommentarer från år 2011.
Sektorns granskning av internkontrollplanen har inte genomförts i den omfattning som var
planerad under 2012. Arbetet med internkontrollplanen kommer att fortsätta och sektorns
ambition är att samtliga synpunkter är åtgärdade till 2014.
Beslutsunderlag










Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 68.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-05.
Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden 2013-03-27.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-03-05.
Internkontrollplan för år 2012 och 2013, Utbildningsnämnden.
Följebrev från revisorerna 2013-01-23.
Protokollsutdrag från revisorerna 2013-01-23.
Begäran om yttrande över revisorernas årliga granskningsrapport 2013-03-23.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över granskningsrapport från KPMG AB
avseende revisorernas årliga nämndsgranskning.
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.

Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

44(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över granskningsrapport från KPMG AB
avseende revisorernas årliga nämndsgranskning.
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.

___
Beslutsexpediering
Revisorerna
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

45(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0035/13
KS § 108

Granskningsrapport - Övergripande årlig
granskning av Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden 2012
KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en övergripande granskning av
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden verksamhet.
I verksamhetsplanen för 2012-2014 finns 18 verksamhetsmål. Det framgår inte tydligt i
dokumentet vilken eller vilka nämnder som är ansvariga för att respektive verksamhetsmål
uppnås. Konsekvens av det är att det är svårt att avgöra vilka nämnder som uppnått eller inte
uppnått kommunfullmäktiges mål.
Sektor arbete, trygghet och omsorg deltar i ett kommungemensamt utvecklingsarbete som
startade i slutet av 2012 för att tydliggöra mål och för att förbättra analysen av
verksamhetsmålen, det arbetet pågår fortfarande. Sektor arbete, trygghet och omsorg kommer
under 2013 att arbeta vidare med att tydliggöra måluppföljningen.
Sektorn är medveten om att den interna kontrollen behöver förbättras och har startat ett
arbete under första delen av 2013.
Beslutsunderlag









Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 69.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-03.
Protokollsutdrag från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-03-28.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-03-06.
Följebrev från revisorerna 2013-01-23.
Protokollsutdrag från revisorerna 2013-01-23.
Begäran om yttrande över revisorernas årliga granskningsrapport 2013-03-23.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över granskningsrapport från KPMG AB
avseende revisorernas årliga nämndsgranskning.
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

46(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över granskningsrapport från KPMG AB
avseende revisorernas årliga nämndsgranskning.
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.

___
Beslutsexpediering
Revisorerna
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

47(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0036/13
KS § 109

Granskningsrapport - Övergripande årlig
granskning Kultur- och fritidsnämnden 2012
KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en övergripande granskning av
kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
I verksamhetsplanen för 2012-2014 finns 18 verksamhetsmål. Det framgår inte tydligt i
dokumentet vilken eller vilka nämnder som är ansvariga för att respektive verksamhetsmål
uppnås. Konsekvens av det är att det är svårt att avgöra vilka nämnder som uppnått eller inte
uppnått kommunfullmäktiges mål.
Sektor Utbildning, kultur och fritid deltar i ett kommungemensamt utvecklingsarbete som
startade i slutet av 2012 för att tydliggöra mål och för att förbättra analysen av verksamhetsmålen, det arbetet pågår fortfarande.
Vid uppföljning av noterade svagheter från revisorernas granskning för år 2011 framgår det
inte att en utveckling har skett av internkontrollplanen för år 2012. Därför kvarstår
revisorernas kommentarer från år 2011.
Sektorns granskning av internkontrollplanen har inte genomförts i den omfattning som var
planerad under 2012. Arbetet med internkontrollplanen kommer att fortsätta och sektorns
ambition är att samtliga synpunkter är åtgärdade till 2014.
Beslutsunderlag










Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 70.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-03.
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-03-05.
Internkontrollplan för år 2013, Kultur- och fritidsnämnden.
Följebrev från revisorerna 2013-01-23.
Protokollsutdrag från revisorerna 2013-01-23.
Begäran om yttrande över revisorernas årliga granskningsrapport 2013-03-23.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över granskningsrapport från KPMG AB
avseende revisorernas årliga nämndsgranskning.
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.

Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

48(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över granskningsrapport från KPMG AB
avseende revisorernas årliga nämndsgranskning.
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.

___
Beslutsexpediering
Revisorerna
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

49(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0037/13
KS § 110

Granskningsrapport - Övergripande årlig
granskning av Samhällsbyggnadsnämnden 2012
KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en övergripande granskning av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
I verksamhetsplanen för 2012-2014 finns 18 verksamhetsmål. Det framgår inte tydligt i
dokumentet vilken eller vilka nämnder som är ansvariga för att respektive verksamhetsmål
uppnås. Konsekvens av det är att det är svårt att avgöra vilka nämnder som uppnått eller inte
uppnått kommunfullmäktiges mål.
Sektor samhällsbyggnad deltar i ett kommungemensamt utvecklingsarbete som startade i slutet
av 2012 för att tydliggöra mål och för att förbättra analysen av verksamhetsmålen, det arbetet
pågår fortfarande. Sektor samhällsbyggnad kommer under 2013 att arbeta vidare med att
tydliggöra måluppföljningen.
Beslutsunderlag









Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 71.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-03.
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2013-03-13.
Följebrev från revisorerna 2013-01-23.
Protokollsutdrag från revisorerna 2013-01-23.
Begäran om yttrande över revisorernas årliga granskningsrapport 2013-03-23.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över granskningsrapport från KPMG AB
avseende revisorernas årliga nämndsgranskning.
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

50(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över granskningsrapport från KPMG AB
avseende revisorernas årliga nämndsgranskning.
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.

___
Beslutsexpediering
Revisorerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

51(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0103/13
KS § 111

Översyn av kommunens handlingsplaner 20062013
Sektor kommunstyrelsen har givits uppdrag (KS § 36/13) att inventera samtliga av
kommunens handlingsplaner/-program från och med år 2006 och redovisa en plan för
uppföljning av dessa.
Yrkande

Paula Örn (S) lämnar följande yrkande:
1.

2.

Kommunstyrelsen uppdrar till sektor kommunstyrelsen att redovisa uppföljning av
Funktionshinderpolitisk plan till kommunstyrelsens sammanträde i september samt att
redovisa uppföljning av Drogpolitisk program och Energi- klimatplan till sammanträde i
oktober.
Sektorns plan för uppföljning av kommunens handlingsplaner och policys ska redovisas
till kommunstyrelsens sammanträde i juni.

Beslutsgång

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

Beslut
1.

2.

Kommunstyrelsen uppdrar till sektor kommunstyrelsen att redovisa uppföljning av
Funktionshinderpolitisk plan till kommunstyrelsens sammanträde i september samt att
redovisa uppföljning av Drogpolitisk program och Energi- klimatplan till sammanträde i
oktober.
Sektorns plan för uppföljning av kommunens handlingsplaner och policys ska redovisas
till kommunstyrelsens sammanträde i juni.

___
Beslutsexpediering
Sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

52(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS0004/13
KS § 112

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden

1.

Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av lägenhetsarrende för ändamålet
julgransodling på del av Ale kommuns fastighet, Nödinge 4:82, beslutsdatum: 2013-0424.

Personalärenden

1.

Kommunstyrelsens ordförandes beslut om förordnande av Anna Flood till tf.
kommunchef (perioden 2013-04-25 – 2013-05-08), beslutsdatum: 2013-04-25.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av anmälda delegeringsbeslut.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

53(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS § 113

Delgivningar
Kallelser/protokoll

1.
2.
3.
4.

Protokollsutdrag KF 2013-03-25 § 56, Mariam Hagbergs (S) avsägelse från
förtroendeuppdrag samt fyllnadsval.
Mötesanteckningar från Rådet för hälsa och trygghet 2013-04-22, inklusive
budgetuppföljning och Hälsodata i Ale.
Kallelse för ordinarie ombud till West Swedens årsstämma 2013, i Vänersborg den 31
maj.
Inbjudan till Integrationsforum 2013 – En dag om mångfaldsfrågor och nyanländas
etablering, i Göteborg den 10 juni.

Diverse

1.

Folkbildningsrådet – samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse.

2.
3.
4.
5.

Lilla Edets kommun – årsredovisning 2012.
Renova – hållbarhetsredovisning 2012.
Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2012.
SKL - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK
13 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.
Almega – Rättsutredning: Oförenligt med EU-rätten att hindra vinstdrivande Företag.
Cirkulär 13:17 SKL - budgetförutsättningar 2013 – 2016.

6.
7.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

54(54)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-05-14

KS § 114

Kommunstyrelsens arbete
Paula Örn (S) föreslår att kommunstyrelsen ska avsätta minst en heldag för utbildning och
dialog kring frågor beträffande styrelsens uppdrag, ansvar och funktion. Kommunstyrelsens
arbetsutskott bör ansvara för planeringen.
Mikael Berglund (M) instämmer med Paula Örns förslag.
Beslutsgång

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

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta minst en heldag för utbildning och dialog kring
frågor beträffande styrelsens uppdrag, ansvar och funktion.
Kommunstyrelsen uppdrar åt dess arbetsutskott att ansvara för planeringen.

___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

