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

Kommunstyrelsen
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Datum för anslags uppsättande:
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KS § 3
Extra ärende
Ordförande informerar om att följande extra ärende bör hanteras på dagens
sammanträde:
1. Upphörande av särskilt förtroendeuppdrag för Elaine Björkman.
Ordföranden meddelar också att ärende nr 6, Upphandling av kraftleveranser, utgår
från dagens sammanträde. Muntlig information lämnas istället.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar och godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign
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KS § 4
Informationsärende
a) GR:s seminarieserie
Jarl Karlsson, ordförande och Stig Fredriksson, kommundirektör informerar om
syftet med GR:s seminarieserie.
b) Ales kvalitetstrappa
Jarl Karlsson, ordförande, Stig Fredriksson, kommundirektör och Gunilla Hall,
kvalitetschef informerar om Ales arbete med kvalitetsutveckling och systematisk
verksamhetsutveckling samt om förbättringshjulet.
c) Synpunktshantering
Gunilla Hall, kvalitetschef informerar om arbetet med att införa
synpunktshantering i kommunen.
d) Upphandling av Kraftleveranser
Stig Fredriksson, kommundirektör informerar om ett nytt sätt att upphandla el med
hjälp av en mäklare.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Jarl Karlsson samordnar anmälan för S-gruppen och
att övriga ledamöter själv anmäler sig till GR:s seminarieserie.
___

Justerandes sign
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KS § 5
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 20 minuter varefter sammanträdet återupptas.
___

Justerandes sign
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KS § 6

KS0207/07

Svar på motion från Åsa Kasimir-Klemedtsson (mp) om bränslet i kommunens
dieselfordon
Åsa Kasimir-Klemedtsson (mp) har i en motion, daterad 2007-03-14, föreslagit att
Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun i sina dieselfordon i huvudsak ska
använda ett renare dieselbränsle, Eco-Par, med goda miljöegenskaper som är blandbart
med vanlig diesel. Om man gör så skulle kommunen kunna nå det tioåriga mål som
anges i kommunens energiplan.
Motionen har blivit remitterad till Tekniska nämnden som i sitt remissyttrande, daterat
2008-10-02, § 82, uttalar att Ale kommun i dagsläget är bundna av avtal med andra
dieselleverantörer, att använda sig av Eco-Par som bränsle i kommunens dieselbilar
skulle leda till kraftigt ökade kostnader för drivmedlet samt att utvecklingen av
alternativa dieselbränslen fortfarande är i sin linda.
Tekniska nämnden framför i sitt yttrande att det av flera anledningar är viktigt att hitta
alternativ till dagens dieselbränsle och att nämnden, i enlighet med detta, har för avsikt
att genomföra ett försök i mindre skala.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-11-10
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Ingela Nordhall meddelar att hon inte deltar i beslutet utan avvaktar med
ställningstagande till Kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___

Justerandes sign
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KS § 7

KS0139/08

Ytterligare investeringsanslag för åtgärder i samband med övertagande av väg
vid Alekrossen
Ale kommun tecknade 1994-05-24 avtal med Gatu- och väg AB (nuvarande Skanska)
”Avtal om bergtäckt Höjden”. Ändamålet med avtalet var att planera för det framtida
verksamhetsområdet och även tillgodose det framtida regionala behovet av
bergmassor.
I avtalet gjordes en överenskommelse om att bolaget skulle ombesörja en tillfartsväg
till bergstäkten samt flytta högspänningsledning och vandringsled. Med stöd av
indextalen för april 2008 beräknades den uppräknade ersättningen till 11,2 Mkr exkl
moms för tillfartsvägen (5,5 Mkr enligt ursprungligt avtal). Toppbeläggningen av vägen
återstår och skall heller inte utföras de närmaste åren. Kostnaderna för
toppbeläggningen uppskattades till 0,3 Mkr i prisnivå april 2008. Ale kommuns
ersättning till Skanska för tillfartsvägen med undantag för toppbeläggning beräknades i
april 2008 till 10,9 Mkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-08-25 KF§101 att bevilja Tekniska nämnden
investeringsanslag på 10 939 000 kr för övertagande av tillfartsväg vid Alekrossen.
Finansiering sker genom egna medel och erhållen ersättning för uttaget berg.
Överenskommelse har nu träffats mellan Ale kommun och Skanska. Vid avtalstillfället
som nu blev september 2008 uppgår priset för övertagande av vägen till 11 238 458 kr
exkl toppbeläggning och moms. Enligt avtalet från 1994 skall Ale kommun även
ersätta Skanska för utförd flyttning av högspänningsledning med 150 000 kr exkl
moms samt för flyttning av vandringsled med 100 000 kr exkl moms. Då flyttning av
vandringsleden endast utförts i mindre omfattning och Ale kommun anser att Skanska
uppfyllt detta åtagande reduceras ersättningen till 50 000 kr exkl moms.
Enligt avtalet från 1994 skall Ale kommun även ersätta Skanska med kostnader för
marklösen för tillfartsvägarna med 250 000 kr. Parterna är nu överens om att den
norra utrymningsvägen ej behöver byggas och därmed anses den faktiska kostnaden
för marklösen vara 100 000 kr (ej moms).
Sammantaget uppgår nu ersättningen till Skanska för ovanstående åtaganden till 11
538 458 kr. Tekniska nämnden behöver således tillföras ytterligare 600 000 kr i
investeringsanslag för de åtgärder som utförts i ”Avtal om bergtäkt Höjden”
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-12-03
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
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Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden ytterligare 600 000 kr i
investeringsanslag 2008 för åtgärder i samband med övertagande av tillfartsväg vid
Alekrossen
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom egna medel och erhållen
ersättning för uttaget berg.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden ytterligare 600 000 kr i
investeringsanslag 2008 för åtgärder i samband med övertagande av tillfartsväg vid
Alekrossen
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom egna medel och erhållen
ersättning för uttaget berg.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 8

KS0252/08

Avtal med Migrationsverket angående mottagande av ensamkommande
flyktingbarn
Under år 2007 beslutade GR-kommunerna att gemensamt åta sig att ta emot
ensamkommande asylsökande barn. Kommunernas åtagande omfattade 30 barn och
kommunernas mottagande skulle ske i proportion till invånarantal. Ale kommun åtog
sig att ta emot 5 barn under perioden 2007-12-15- 2008-12-14. Migrationsverket har
nu tillställt Ale kommun ett nytt ettårigt avtalsförslag med samma omfattning på
mottagandet.
Vård- och omsorgsnämnden har på sitt sammanträde den 11 december 2008 ställt sig
bakom föreliggande förslag, med ett tillägg om att Migrationsverket i första hand skall
anvisa barn som vistas i Mölndals tillfälliga boende, och föreslår Kommunfullmäktige
att teckna avtal med Migrationsverket
Migrationsverket är positiva till att i första hand anvisa barn från Mölndals tillfälliga
boende.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-12-22
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Ingela Nordhall meddelar att hon inte deltar i beslutet utan avvaktar med
ställningstagande till Kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna nytt ettårigt avtal med Migrationsverket
om mottagande av ensamkommande asylsökande barn enligt föreliggande förslag
med tillägg att Migrationsverket i första hand skall anvisa barn som vistas i
Mölndals tillfälliga boende.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avtalet skall gälla från 2009-02-01.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras ersättare, att underteckna avtalet.
___

Justerandes sign
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KS § 9

KS0102/05

Svar på revisorernas uppföljning av kommunens miljöarbete
Komrev AB inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomförde 2005 på uppdrag av
kommunens revisorer en ny uppföljning av tidigare granskning av kommunens
miljöarbete avseende styrning, genomförande och uppföljning. Rapporten
överlämnades för kännedom och beaktande.
I denna rapport anges bl a att ”Det är av stor vikt att systematiken i
uppföljningsarbetet och analysen i utvärderingarna utvecklas under kommande år”.
Vidare är revisorernas bedömning att barn- och ungdomsnämnden samt miljö- och
byggnämnden bör utveckla och engagera sig mer i miljöarbetet.
Den senaste utvärderingen från kommunens revisorer genomfördes 2005. Sedan dess
har uppföljningsarbetet avseende miljömålen systematiserats bättre, och ingår numera
som en del i kommunens årliga bokslut med dettas rutiner. Däremot anser
förvaltningen det finns anledning att ytterligare utveckla och förbättra analysen i
miljömålsuppföljningen.
Förvaltningen föreslår att kommunens bostadsbolag Alebyggen AB skall omfattas av
kommunens miljöarbete.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-11-20
Handläggare: Karin Blechingberg, projektledare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att senast 2010 utveckla analysen av
miljömålsuppföljningen i enlighet med revisorernas synpunkter i sin skrivelse.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens miljöprogram senast 2010 även skall
gälla för kommunens bostadsbolag Alebyggen AB.
___

Justerandes sign
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att senast 2010 utveckla analysen av
miljömålsuppföljningen i enlighet med revisorernas synpunkter i sin skrivelse.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens miljöprogram senast 2010 även skall
gälla för kommunens bostadsbolag Alebyggen AB.
___
Exp:
Revisorerna
Annika Friberg
Lennart Nilsson
Helene Ramert
AB Alebyggen

Justerandes sign
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KS § 10

KS0117/08

Västtrafiks trafikförsörjningsplan 2009/2010
Västtrafik har tagit fram en preliminär trafikförsörjningsplan (TFP) för andra halvan av
år 2009 som ska ses som en komplettering till redan fastställd TFP för år 2008/2009.
I denna föreliggande preliminära TFP har förslag lyfts fram som bedömts som i
princip nödvändiga att genomföra.
De förslag som Ale kommun bedömer skall genomföras är:
• Kvälls och helgtrafik på Lila express
• Direkttur Lilla Edet – Nödinge, linje 600X
• Trafik på helger och kvällar på linje 402
Linjerna underlättar rörligheten vid fria gymnasieval och en rörligare arbetsmarknad.
Eftersom det är regional trafik tar Västra Götalandsregionen den största kostnaden
och linjerna delas också mellan kommuner.
Förvaltningen bedömer att det är bra för Ale kommun med fler regionala bussar som
går direkt och snabbt med anledning av de problem med samkörning och väntetider
som uppkommer på grund av Bana Väg i Västprojektet. Om ovanstående
förändringsförslag från kommunens sida accepteras av Västtrafik uppskattas
kostnaden för kollektivtrafiken öka med uppskattningsvis 300 tkr för 2009 och för
helår 600 tkr vilket finns utrymme för i budget.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-11-24
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande yttrande över Västtrafiks förslag till
trafikförsörjningsplan 2009 som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar avslag på arbetsutskottet och lämnar följande
beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Kommunstyrelsens förvaltning för
vidare kontakt med Västtrafik för förtydligande avseende busstrafiken i Alafors.
Justerandes sign
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2. Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt arbetsutskott att avge yttrande på sitt
sammanträde den 20 januari.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Kommunstyrelsens förvaltning för
vidare kontakt med Västtrafik för förtydligande avseende busstrafiken i Alafors.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt arbetsutskott att avge yttrande på sitt
sammanträde den 20 januari.
___
Exp:
Lennart Nilsson
Annika Friberg

Justerandes sign
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KS § 11

KS0240/08

Kommunstyrelsens riktlinjer för kommunövergripande synpunktshantering revidering av tidigare beslut
Av avgörande betydelse vid införande av kommunövergripande synpunktshantering är
att det finns riktlinjer, som lägger fast inriktningen för kommunens allmänna
förhållningssätt till synpunkter och som visar på vilken attityd till och vilket synsätt på
synpunkter ledningen vill att organisationen ska ha.
Kommunstyrelsen antog redan i juni 2002 kommunövergripande riktlinjer för
synpunktshantering, då benämnd klagomålshantering, att gälla för samtliga nämnder.
Hittills är det endast Vård- och omsorgsnämnden som infört detta verktyg. Enligt
strategiska planen ska nu systematisk synpunktshantering införas i hela organisationen.
Inför det nu förestående införandet av kommunövergripande synpunktshantering har
viss revidering skett av Kommunstyrelsens tidigare beslut. Riktlinjerna i sig har inte
ändrats, men dokumentet har aktualiserats bl a vad avser definition av vad en synpunkt
är och ändring av benämningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2008-11-21
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen fastställer, med upphävande av beslutet i § 121/02, reviderade
kommunövergripande riktlinjer för synpunktshantering i Ale kommun, att gälla för
samtliga nämnder.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen fastställer, med upphävande av beslutet i § 121/02, reviderade
kommunövergripande riktlinjer för synpunktshantering i Ale kommun, att gälla för
samtliga nämnder.
___
Exp:
Samtliga nämnder
KLG
Informationschefen

Justerandes sign
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KS § 12

KS0101/08

Begäran om ytterligare betalningsanstånd för Ale Surte Bandy AB
Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-10 KS § 127 att bevilja Ale Surte Bandy AB
betalningsanstånd med 490 962 kronor till 2008-10-20. Delar av detta belopp har
betalats men till och med dagens datum återstår 267 500 kr för Ale Surte Bandy AB att
betala på denna skuld.
Kommunen följer sina kravrutiner vilket innebär att påminnelser har sänts och bolaget
har kontaktats. Bolaget har då framfört att man inte kan betala hela beloppet på en
gång då bolaget i sin tur har svårt att få in sina kundfordringar. Man har också i ett
skede föreslagit att en avbetalningsplan bör upprättas.
Eftersom kommunstyrelsens förvaltning inte anser att kommunen skall hålla bolaget
med likvida medel utan att bolaget via bank måste lösa sitt behov av rörelsekapital har
ärendet förelagts kommunstyrelsen 2008-12-02. Kommunstyrelsen beslutade då att
återremittera ärendet med följande uppdrag:
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag till Kommunstyrelsens
förvaltning att kalla bolagsledningen för Ale Surte Bandy AB till möte med
Kommunstyrelsens presidium.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens förvaltning att följa upp gällande
avtal och eventuellt föreslå förändring av avtalet.
3. Kommunstyrelsen avvaktar med ytterligare åtgärd t o m Kommunstyrelsen i
januari.
Efter kommunstyrelsens beslut enligt ovan har förvaltningen inte drivit kravrutinerna
vidare utan avvaktar ytterligare politiska beslut i sakfrågan. Kommunstyrelsens
förvaltning har haft ett flertal underhandskontakter med klubben/bolaget och begärt
ekonomisk redovisning i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut att bevilja
anstånd med betalning. Kommunstyrelsens presidium samt kommundirektör,
ekonomichef och kommunjurist träffade 2009-01-08 företrädare för Ale Surte Bandy
AB. Inför mötet översände klubben/bolaget visst underlag över den ekonomiska
situationen samt en preliminär verksamhetsplan för verksamhetsåret 2009-2010. Vid
mötet lämnades också en muntlig redogörelse för klubbens/bolagets ekonomiska läge
och förutsättningar. Orsaken till att bolaget inte kunnat fullgöra sina ekonomiska
förpliktelser till Ale kommun förklarades av likviditetsbrist. Av redovisat underlag
framgår att man beräknar att kunna göra ett nollresultat för verksamhetsåret maj 2008april 2009 samt att man per den 30 november hade fordringar på olika bandyklubbar
för istider på ca 270 000 kronor. Vid mötet överenskoms att klubben/bolaget ska
redovisa ett delårsbokslut per 2008-12-31 till kommunen snarast för att en verklig
analys av den ekonomiska ställningen ska kunna göras.
Vid mötet diskuterades och redovisades kostnader för anläggningens färdigställande.
En slutredovisning för Ale Arena kommer att ställas samman för senare redovisning.
Justerandes sign
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Klubben/bolaget hävdar att man tagit kostnader som rätteligen borde falla på
kommunen som nu är ägare av anläggningen.
Det hyresavtal för Ale Arena som gäller träffades för en kort period för att en ny
förhandling skulle kunna genomföras med erfarenheterna från en säsongs drift. Enligt
nuvarande uppgörelse skall hyresavtalet avseende Ale Arena omförhandlas senast
september 2009. Önskemål framfördes om att översynen av hyresavtalet ska
tidigareläggas och ske våren 2009. Parterna är överens om att ett nytt avtal bör
föreligga före maj månad 2009. Klubben/bolaget hävdar inför en sådan förhandling att
nuvarande hyresnivå är för hög mot bakgrund av att uppförande av hallar pågår på
flera håll i Västsverige vilket kommer att innebära hårdare konkurrens och därmed
lägre intäkter för istider under försäsong.
Föreningen/bolaget har i kontakter med bank fått beskedet att förutsättningen för att
behandla frågan om bankkrediter är dokumenterade räkenskaper, verksamhetsplaner,
avtal mm. Kommunstyrelsens förvaltnings principiella inställning är att
betalningsanstånd inte ska medges. Kommunstyrelsens förvaltning har ännu inte fått
en sådan dokumentation att den ekonomiska ställningen i klubben respektive bolaget
kan analyseras. Samtidigt kan konstateras att ett fullt kommunalt driftansvar för Ale
Arena sannolikt skulle innebära ökade kostnader för kommunen.
Förvaltningen har i normalfallet delegation på att besluta om nedsättningar av
fordringar, avbetalningsplaner och liknande men detta ärende har på grund av sin
karaktär överlämnats till politisk behandling. Frågan om att bevilja Ale Surte Bandy AB
ytterligare betalningsanstånd, eventuellt i form av en avbetalningsplan överlämnas till
politiskt ställningstagande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-01-12
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beviljar Ale Surte Bandy AB en avbetalningsplan för bolagets
skuld till kommunen med 50 000 kronor per månad.
Göran Karlsson tillstyrker Jarl Karlssons yrkande.
Jan Skog lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar att fullfölja kraven på Ale Surte Bandy AB.
2. Kommunstyrelsen avvaktar med skrivandet av nytt avtal tills vi ser med vem vi
skall skriva avtal med.
3. Kommunstyrelsen förhandlar med Kungälvs kommun om ett ev. samarbete i
bandyhallen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(21)

Sammanträdesdatum
2009-01-13

Rose-Marie Fihn, Roland Wall, Ingela Nordhall och Kjell Klerfors tillstyrker Jan Skogs
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på sitt eget yrkande och dels på Jan Skogs
yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beviljar Ale Surte Bandy AB en avbetalningsplan för bolagets
skuld till kommunen med 50 000 kronor per månad.
Reservation
Jan Skog, Rose-Marie Fihn, Roland Wall, Ingela Nordhall och Kjell Klerfors reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs yrkande.
___
Exp:
Ale Surte Bandy AB
Helene Ramert

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2009-01-13

KS § 13
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 08:76
Cirkulär 08:82
Cirkulär 08:83
Cirkulär 08:84
Cirkulär 08:85
Cirkulär 08:87
Cirkulär 08:88

Hyreshöjning fr o m 2009-01-01 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI
Basbelopp för år 2009
Överenskommelse rörande RiB 07 med SKTF och Kommunal
Ändrade rättegångsregler – prövningstillstånd i Arbetsdomstolen
Från sjukersättning till arbete m m
Seniorbostäder – Kommunkartläggning 2008
Information om nya regler för arbetskraftsinvandring från länder
utanför EU/EES fr o m den 15 dec 2008.

Kallelser/protokoll
1. Protokoll från Renovas styrelse 2008-10-31
2. Protokollsutdrag från GRs styrelse 2008-10-24, Förslag till medfinansiering i
Europa Direct Göteborgsregionen 2009-2012.
3. Protokollsutdrag från GRs styrelse 2008-10-24, Utseende av ledamöter i ett
arbetsmarknadsråd för Göteborgsregionen.
Diverse
1. SKLs beslut – Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting om pilotstudie för förändringsarbete avseende första linjens vård och
omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.
2. Regeringskansliets skrift – Två år med Justitiedepartementet
3. Informations från Vägverket – Indragning av allmänna vägen 1966, Ale kommun,
Västra Götalands län.
4. Gryaabs uppföljningsrapport 3 och månadsrapport 2008-10-31.
5. Migrationsverkets informations- och prognosbrev
6. Ägarbrev från Renova 2008-12-19
7. Ekonomisk rapport januari-oktober 2008 för Västtrafik AB
8. Skrivelser till Näringsdepartementet från Kent Johansson, regionråd och Lars
Bäckström, landshövding.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(21)

Sammanträdesdatum
2009-01-13

KS § 14
Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 § 243
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-16 § 244-253
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens personalutskott 2008-12-11 § 115
Markärenden
Exploateringsingenjörens beslut om upplåtelse av mark – OK Alehof
Förköpsärenden
Mark- och exploateringsansvarigs beslut att avstyrka förköp ärende nr 66/08, 82/08,
84-98/08, 100-105/08.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2009-01-13

KS § 15

KS0202/07

Upphörande av särskilt förtroendeuppdrag för Elaine Björkman
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-14 § 208 att förordna Elaine Björkman som
deltidsengagerad förtroendevald på 25% under kommunalrådets Jarl Karlssons
sjukskrivning under perioden 2008-10-01—2009-08-31. Försäkringskassan har
2008-12-19 omprövat beslutet och det har fått till följd att Jarl Karlssons sjukskrivning
upphör 2009-01-01 och att han då har för avsikt att utföra sitt förtroendeuppdrag på
100% varför Elaine Björkmans förordnande bör upphöra.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2009-01-07
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att Elaine Björkmans förordnande som
deltidsengagerad förtroendevald med ersättning som motsvarar 25% av
kommunalrådsarvodet upphör
2009-01-01.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Elaine Björkmans uppdrag som ordförande i Rådet
för Hälsa och trygghet samt andra uppdrag förknippade med förordnandet upphör
2009-01-01.
___
Exp:
Jarl Karlsson
Elaine Björkman
Victoria Aili

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

