PROTOKOLL

1(20)

Sammanträdesdatum
2008-02-12
Alerummet - Alafors, kl 08:30 - 12:00

Plats och tid:

Beslutande och
tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare och
övriga deltagande:

Elaine Björkman (s), ordf
Jan Skog (m)
Eva Eriksson (s), tjg ers
Roland Wall (c)
Kjell Klerfors (kd)
Thor Eliasson (s), tjg ers
Rose-Marie Fihn (fp)
Göran Karlsson (v)
Ulf-Göran Solving (ad), tjg ers
Eje Engstrand (s)
Monica Samuelsson (s)
Sune Rydén (kd)
Tore Berghamn (fp)
Johnny Sundling (v)
Lars-Helge Johansson (s)
Stig Fredriksson, kommundirektör
Maria Olegård, kommunsekreterare
Håkan Spång, administrativ chef § 15 a
Kjell Lundgren, Ale Utveckling AB § 15 b
Sten Åhrman, budgetchef § 15 c
Helene Ramert, ekonomichef § 15 c, e
Eva-Marie Ekman, kommunjurist § 15 e
Claes-Göran Johansson, Hedmans Revisonsbyrå AB § 15 e

Utses att justera:

Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, 2008-02-14

Underskrifter:
Sekreterare:

Paragrafer:

Maria Olegård
Ordförande:

Elaine Björkman
Justerande:

Jan Skog

14-28

PROTOKOLL

2(20)

Sammanträdesdatum
2008-02-12

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2008-02-12

Datum för anslags uppsättande:
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Maria Olegård
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Sammanträdesdatum
2008-02-12

KS § 14
Ärende utgår
Ordföranden informerar om att ärendet om överenskommelse mellan Ale-Surte BK
och Ale kommun ang bandyhuset inte är färdigberett och därmed utgår från dagens
sammanträde. Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde den 19 februari kl 8.30
för att behandla ärendet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-02-12

KS § 15
Informationsärende
a) Strategi för intern och extern information
Håkan Spång, administrativ chef informerar om strategin för intern och extern
information.
b) Energitekniskt centrum (ETC)
Kjell Lundgren, Ale Utveckling AB redogör för bakgrunden till hur ETC
etablerades i Nol och informerar om framtidsplanerna med batterifabrik.
c) Budgetprocessen 2009-2010
Sten Åhrman, budgetchef informerar om förslaget till budgetprocess med
utgångspunkt från en 2-årsbudget.
d) Rådslag 4
Stig Fredriksson, kommundirektör informerar om tanken med GR:s rådslag och
upplägget av årets rådslag.
e) Bandyhuset
Stig Fredriksson, kommundirektör och Claes-Göran Johansson från Hedmans
Revisionsbyrå AB informerar om innehållet i de avtal som reglerar köp m m av
bandyhuset i Bohus.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-02-12

KS § 16
Information från Kommunalråden och Kommundirektören
Kommunstyrelsens ordförande Elaine Björkman (s) och kommundirektör Stig
Fredriksson informerar om aktuella frågor.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-02-12

KS § 17

Dnr KS0006/08

Policy för intern kontroll, Ale kommun
Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl
den politiska ledningen som den professionella och omfattar alla system och
rutiner/processer som syftar till att styra ekonomi och verksamhet.
Kommunens organisation och fördelning av ansvaret för kommunens verksamhet
regleras i Kommunallagen:
Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheterna och beslutar om
nämndernas organisation och verksamhetsformer. Fullmäktige fastställer även
kommunövergripande stadgar och reglementen, så även kommunens policy för intern
kontroll.
Kommunstyrelsen har ansvar att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamheter. I detta
ligger bl a att utforma, granska och revidera riktlinjer och bestämmelser för god intern
kontroll.
Nämnderna ansvarar för att verksamheterna bedrivs enligt de mål och riktlinjer
fullmäktige fastställt. Respektive nämnd ansvarar för internkontrollen inom sin
verksamhet. Nämnderna skall vid behov besluta om nämndspecifika riktlinjer för
intern kontroll.
För att kunna säkerställa att den interna kontrollen fungerar krävs kontinuerlig
uppföljning. Riktlinjer för uppföljning finns i ”Plan för intern kontroll – Ale
kommun”. Kommunstyrelsen är ansvarig för att årligen granska innevarande års intern
kontrollplan samt att fastställa intern kontrollplanen för kommande verksamhetsår.
Detta skall ske senast i december månad.
Kommunfullmäktige får nu ett förslag till policy för intern kontroll – Ale kommun.
Under året sammanställer kommunstyrelsens förvaltning och nämnderna en plan för
internkontroll 2009 som skall överlämnas för beslut i Kommunstyrelsen i december
2008.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-01-10
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner Policy för intern kontroll – Ale kommun.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-02-12

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner Policy för intern kontroll – Ale kommun.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-02-12

KS § 18

Dnr KS0255/07

Godkännande av allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA 2008
Ale kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen i kommunens tätorter.
Nu gällande ABVA är från 2004 och innehåller Råd och anvisningar, ABVA 2004 och
VA-lagen från 1970. En ny VA- lag trädde i kraft 2007-01-01 vilket innebär att råd,
anvisningar och allmänna bestämmelser måste uppdateras.
VA-taxan ingår inte i detta dokument utan har beslutats särskilt av
kommunfullmäktige 2006-11-27 § 140.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-01-31
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Yrkande
Elaine Björkman, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige antar Råd, anvisningar och ABVA 2008 att gälla från
2008-01-01.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Råd, anvisningar och ABVA 2008 att gälla från
2008-01-01.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(20)

Sammanträdesdatum
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KS § 19

Dnr KS0020/08

Konsulttjänster inom revisionsområdet för Surtefonden och kommunens
helägda bolag Ale Utveckling AB och AB Alebyggen
Upphandlingsenheten har fått i uppdrag att upphandla konsulttjänster inom
revisionsområdet för kommunen, Surtefonden och kommunens helägda bolag
Ale Utveckling AB och AB Alebyggen.
Uppdragen avser räkenskapsåren 2008 – 2011. Efter 2011 års bokslut upphör avtalen
att gälla. Uppdragen inkluderar avslutande bokslutsgranskning.
Kommunens förtroendevalda revisorer har tagit sitt beslut om val av konsult för
kommunen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Claes Rickstedt, 2008-01-29
Handläggare: Claes Rickstedt, upphandlingschef
Yrkande
Elaine Björkman, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige föreslår respektive årsstämma att anta KPMG Bohlins AB
för utförande av revisionstjänster för Surtefonden och kommunens helägda
bolagen Ale Utveckling AB och AB Alebyggen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget avser tiden från och med ordinarie
bolagsstämma år 2008 till och med ordinarie bolagsstämma år 2012.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige föreslår respektive årsstämma att anta KPMG Bohlins AB
för utförande av revisionstjänster för Surtefonden och kommunens helägda
bolagen Ale Utveckling AB och AB Alebyggen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget avser tiden från och med ordinarie
bolagsstämma år 2008 till och med ordinarie bolagsstämma år 2012.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-02-12

KS § 20

Dnr KS0274/07

Förslag till strategi för intern och extern information i Ale kommun
I Ale kommuns strategiska plan för 2007-2009, lyfter man fram som ett uppdrag /
särskilda prioriteringar att ta fram en ny strategi för extern och intern information
Styrdokument riktade till såväl politiker som anställda har en viktig roll för att
befästa och tydliggöra organisationens arbetssätt och målsättningar på
kommunikationsområdet.
Sedan 1998 finns en antagen kommunikationspolicy för Ale kommun och dess
bolag. Strategin utgår från policydokumentet och beskriver på vilket sätt vi ska
arbeta. Strategin bör efterföljas av lokalt framtagna kommunikationsplaner där
enskilda åtgärder och tidpunkter för dessa beskrivs.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2007-11-29
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar förslag till strategi för intern och extern information i Ale
kommun.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar förslag till strategi för intern och extern information i Ale
kommun.
___
Exp:
Samtliga förvaltningar
Karin Dickens
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 21

Dnr KS0211/07

Revidering av Ale kommuns planer för ledningsorganisation och information
vid kris
För att anpassa krishanteringen till rådande situation sker en regelbunden
översyn/revidering av Ale kommuns planer för information och ledning.
Senast planerna reviderades var 2004-06-08.
Revideringen har tagits fram i samråd med respektive förvaltningars
säkerhetshandläggare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2007-11-29
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar revidering av krisledningsorganisationen och
informationsplan vid kris, vid störda förhållanden/krissituationer/extraordinära
händelser.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar revidering av krisledningsorganisationen och
informationsplan vid kris, vid störda förhållanden/krissituationer/extraordinära
händelser.
___
Exp:
Håkan Spång
Karin Dickens

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 22

Dnr KS0281/07

Projekt Medborgarpaneler
Sveriges Kommuner och Landsting har bjudit in Ale kommun till att vara med i ett
demokratiprojekt för utveckling av medborgarpaneler. Projektet går ut på att inhämta
synpunkter från medborgarna genom användande av modern teknik som e-post och
SMS. Syftet är att utveckla metoder för medborgardialog, ge förtroendevalda ett bättre
beslutsunderlag samt att utveckla medborgarnas delaktighet och engagemang i
kommunala frågor.
Projektet kommer att pågå under tre år fram till april 2010. Ale kommun har på uppdrag
från Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor anmält sitt intresse till att delta i
projektet.
Att utveckla det medborgerliga inflytandet genom att introducera medborgarpaneler
ligger väl i linje med Ale kommuns vision om att medborgare ska ges möjligheter till
inflytande och delaktighet. Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor föreslår i
skrivelse, daterad 2007-10-29, att Kommunstyrelsen fattar beslut om genomförande av
projektet.
För att kunna delta i projektet krävs att en projektledare utses som kan avsätta viss del av
sin tid till arbetet, samt att en styrgrupp för projektet bildas.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i enlighet med detta att en särskild styrgrupp
inrättas där förtroendevalda och tjänstemän ingår. Tanken är att styrgruppen följer och tar
ställning till det praktiska arbetet med utvecklandet av medborgarpanelen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-01-07
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen bekräftar Ale kommuns deltagande i projektet ”Medborgarpaneler”,
2. Kommunstyrelsen beslutar att Arbetsgruppen för demokrati och arvodesfrågor är
styrgrupp för projektet samt utser Hasse Andersson (s) samt Rose-Marie Fihn (fp)
till att ingå i projektgruppen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att utse en
projektledare för projektet
4. Kommunstyrelsen noterar att projektet kan finansieras inom 2008 års budgetram.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen bekräftar Ale kommuns deltagande i projektet ”Medborgarpaneler”,
2. Kommunstyrelsen beslutar att Arbetsgruppen för demokrati och arvodesfrågor är
styrgrupp för projektet samt utser Hasse Andersson (s) samt Rose-Marie Fihn (fp)
till att ingå i projektgruppen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att utse en
projektledare för projektet
4. Kommunstyrelsen noterar att projektet kan finansieras inom 2008 års budgetram.
____

Exp:
Håkan Spång
Stefan Lydén
Hasse Andersson
Rose-Marie Fihn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 23

Dnr KS0007/08

Begäran att få ianspråkta investeringsmedel, Ale vikingagård
Ale vikingagård har under 2007 projekterat en hövdingahall vid vikingagården
Heljered 2:6. Projekteringsarbetet är nu slutfört och bygglovshandlingar är inlämnade
till Bygg o miljönämnden. I investeringsbudgeten finns medel anslagna för byggandet
av en hövdingahall. Förutsättningarna är dock att kommunstyrelsen godkänner
ianspråktagandet av dessa medel.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Thomas Sundsmyr, 2008-01-16
Handläggare: Thomas Sundsmyr, internationell samordnare/Chef Ale Vikingagård
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger tillstånd att ianspråktaga 3.600.0 kkr ur anslagna
investeringsmedel för byggandet av hövdingahall vid Ale vikingagård.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ger tillstånd att ianspråktaga 3.600.0 kkr ur anslagna
investeringsmedel för byggandet av hövdingahall vid Ale vikingagård.
___
Exp:
Thomas Sundsmyr
Helene Ramert
Sten Åhrman
Anders Rylander

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 24

Dnr KS0005/08

Ansökan från Överförmyndarnämnden om tilläggsanslag 2008
Överförmyndarnämnden ansöker om tilläggsanslag på 160.000 kr och kompensation
för förväntad hyreshöjning 2008.
Överförmyndarnämndens budget 2007 uppgår till 938.000 kr. I delårsbokslutet per
augusti 2007 visade nämnden ett underskott på –339.000 kr med en årsprognos på –
265.000 kr. Den negativa prognosen beror främst på en lagändring som trädde ikraft
vid halvårsskiftet år 2006. Enligt denna lagändring är kommunen skyldig att betala
huvudmannens kostnader för den gode mannen, då huvudmannen tjänar mindre än
2,65 gånger basbeloppet. Tidigare gick gränsen vid 2 basbelopp. Effekten av
lagändringen har slagit igenom först år 2007 då räkningarna för år 2006 kommit in,
samt då arvoden för föregående år för de gode männen och förvaltarna utbetalts.
Överförmyndarnämndens budget 2008 har förstärkts med 150.000 kr till totalt
1.088.000 kr. Personalkostnader/uppdragskostnader utgör knappt 90 % av nämndens
budget. Överförmyndarnämnden ser redan nu att den ekonomiska ramen för 2008 inte
kommer att kunna hållas och ansöker därför om tilläggsanslag på 160.000 kr. I
samband med beslut om Kommunstyrelsens nämndplan 2008 aviserades detta anspråk
under ”Särskilda insatser”. Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är önskvärt att
tillföra Överförmyndarnämnden 160.000 kr fr.o.m. 2008 för de ökade kostnaderna
pga. av lagändringen.
Överförmyndarnämnden kommer inte att debiteras någon hyreshöjning pga. av byte
av lokaler 2008.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-01-10
Handläggare: Helene Ramert
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beviljar Överförmyndarnämnden tilläggsanslag med 160.000 kr
2008 från Kommunstyrelsens anslag för särskilda insatser.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beviljar Överförmyndarnämnden tilläggsanslag med 160.000 kr
2008 från Kommunstyrelsens anslag för särskilda insatser.
___
Exp:
Överförmyndarnämnden, Helene Ramert, Sten Åhrman, Anders Rylander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 25

Dnr KS0019/08

Budgetprocessen 2009-2010
Av Strategisk plan för Ale kommun framgår att Ale skall ”utveckla budgetprocessen
och genomföra tvåårsbudget för budgetåren 2009-2010 i syfte att fokusera på
verksamheternas innehåll och utveckling”. Av planen framgår också att budgetbeslutet
tas i juni 2008.
Ett viktigt underlag för budgeten är det bostadsförsörjningsprogram som enligt
planerna skall antas i april. En översyn av de ekonomistyrningsregler som skall gälla
för räkenskapsåret 2009 bör också ske för att processen skall fungera på ett
tillfredställande sätt.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att beslutet om budgeten skjuts från juni
till Kommunfullmäktiges möte i september.
Tidplanen framgår av bilagan ”Budgetprocessen 2009-2010”.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-01-31
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Yrkande
Elaine Björkman, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen fastställer tidplan för budgetprocessen 2009 i enlighet med
bilaga ”Budgetprocessen 2009-2010”.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen fastställer tidplan för budgetprocessen 2009 i enlighet med
bilaga ”Budgetprocessen 2009-2010”.
___
Exp:
Helene Ramert
Sten Åhrman
Samtliga förvaltningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 26

Dnr KS0205/07

Anhållan om planläggning för Osbacken 1:28 och 1:32
Arkitektkontoret Vallgatan Acron AB har som ombud till ägaren av fastigheterna
Osbacken 1:28 och 1:32, Sten Johansson, tillskrivit Ale kommun med anhållan om
planläggning. Anhållan omfattar både verksamhetsområde och bostadsbyggnation.
Förvaltningen ger stöd åt en verksamhetsutveckling i området men motsätter sig en
bostadsutveckling.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-01-09
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen avstyrker en planläggning för bostäder med hänvisning till Ale
ÖP 07
2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en planläggning för verksamheter.
3. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att teckna planavtal
och därefter starta detaljplaneläggning av området med omfattning enligt Ale ÖP
07 och bifogad karta.
4. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning,
samhällsplaneringsavdelningen, i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för
området.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen avstyrker en planläggning för bostäder med hänvisning till Ale
ÖP 07
2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en planläggning för verksamheter.
3. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att teckna planavtal
och därefter starta detaljplaneläggning av området med omfattning enligt Ale ÖP
07 och bifogad karta.
4. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning,
samhällsplaneringsavdelningen, i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för
området.
___
Exp:
Arkitektkontoret Vallgatan Acron AB
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 27
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 08:01 Cirkulärhantering 2008 samt abonnemang på cirkulär 2008 och
cirkulärförteckning 2007.
Cirkulär 08:2 Nya lagar om offentlig upphandling
Cirkulär 08:7 Ändring av 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749)
Cirkulär 08:8 Kompletterande information om ny klassificering Arbetsidentifikation
AID
Cirkulär 08:10 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser
Cirkulär 08:11 Nya ”tröskelvärden” vid offentlig upphandling
Cirkulär 08:12 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser
Cirkulär 08:13 Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande anställningsskydd,
pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser?
Cirkulär 08:14 Huvudöverenskommelse 07 om lön och allmänna anställningsvillkor
m m med OFR:s förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund,
samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 07.
Cirkulär 08:15 Nystartsjobb 2008
Cirkulär 08:16 Komplettering av Cirkulär 07:26 om deltagande i
kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet
Kallelse/protokoll
Anteckningar förda vid ägarforum i Västtrafik AB 16 november 2007
Protokollsutdrag från GR, § 97 Uppdrag till GRs valberedning gällande regionala
bolag
Kallelse till GREFAB styrelsesammanträde 5 februari 2008
Diverse
Information från SCB om långtidsuppföljning av grundskoleelever från och med
årskurs 3
Västtrafiks Budget för 2008
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___
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Sammanträdesdatum
2008-02-12

KS § 28
Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2008-01-15 § 1-2
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2008-01-22 § 3
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2008-01-29 § 4-20
Markärenden
Uppsägning av arrende, arrendekontrakt med HI3G Access AB.
Arrende av privat mark, lägenhetsarrende med Glenn och Carina Johansson.
Uppsägning av arrende, bostadsarrende med Mairon Rutgersson.
Upplåtelse av mark, bostadsarrende med Sebastian Latorraca.
Inlösen av mark för E45 och NorgeVänerbanan, Nol 2:245.
Inlösen av mark för E45 och NorgeVänernbanan, Surte 46:1
Inlösen av mark för E45 och NorgeVänerbanan, Skårdal 6:43
Inlösen av mark för E45 och NorgeVänerbanan, Nol 3:146
Inlösen av mark för E45 och NorgeVänerbanan, Nödinge 1:21 och 1:258
Uthyrning av den för E45 inlösta fastigheten Surte 46:1
Uthyrning av den för E45 inlösta fastigheten Surte 1:101
Uthyrning av den för E45 inlösta fastigheten Starrkärr 4:5
Uthyrning av den för E45 inlösta fastigheten Utby 2:90
Allmänna ärenden
Kommundirektörens beslut om utseende av ersättare för förvaltningschefen för barnoch ungdomsförvaltningen under perioden 080208-080215.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
___
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