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KS § 10
Godkännande av dagordning
Ordföranden föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg:
o Remissyttrande över förslag till revidering av GR:s förbundsordning avseende
rollen som regionalt samverkansorgan.
o Närvarorätt på informationspunkt C.
o Informationsärende
- Rose-Marie Fihn tackar
- Presentation av tf kommundirektör
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign
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KS § 11
Informationsärende
a) Rose-Marie Fihn tackar
Rose-Marie Fihn tackar kommunstyrelsen för blomma och besök under sin
sjukdomstid.
b) Presentation av tf kommundirektör
Gunilla Hall, tf kommundirektör presenterar sig och sitt uppdrag.
c) Nytt äldreboende i Nödinge
Javad Taeyfi, fastighetschef informerar om bakgrund och upphandling av nytt
äldreboende i Nödinge.
d) Vindbruksplan
Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare beskriver hur vindbruksplanen tagits fram
och förslaget till beslut.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign
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KS § 12

KS0010/10

Samlokalisering av kommunadministrationen
Kommunstyrelsens förvaltning utarbetade under andra halvåret 2009 en förstudie om
samlokaliseringen av den kommunala administrationen i Ale kommun. Förstudien
genomfördes på en övergripande nivå. Studien visar att det är möjligt att minska den
totala lokalytan avsevärt i en ny samlad förvaltning och att det finns goda möjligheter
till effektiviseringar och samordningsvinster när det gäller konferens- och
personalutrymme, fastighetsservice, bilpool, kontorsservice, etc. Gemensamma
funktioner kan eventuellt även delas med andra aktörer inom den offentliga sektorn
som till exempel polis, arbetsförmedling och försäkringskassa. Efter en förfrågan hos
andra samhällsaktörer anmälde arbetsförmedlingen i Ale och polisdistriktet Göteborg
Nordost intresse för en samlokalisering med kommunen i en ny förvaltningsbyggnad i
Nödinge. En samlad lokalisering nära allmänna kommunikationer med goda
pendlingsmöjligheter ger brukare en mera tillgänglig service och är en
konkurrensfördel vid framtida rekryteringar.
Förstudien presenterades 2010-02-09 för kommunstyrelsen som beslutade att uppdra
till förvaltningen att fortsätta arbetsprocessen kring samlad lokalisering av
kommunadministrationen med en fördjupad ekonomisk analys samt skiss till
utformning och lokalisering (KS § 39). Denna process drivs också i anslutning till ett
planeringsarbete för utvecklingen av området vid Ale Torg med utgångspunkt i den av
kommunfullmäktige antagna strukturstudien för centrala Nödinge.
Ärendet är av omfattande karaktär och bereds i dialog med den politiska ledningen. I
denna dialog har nu förvaltningen fått uppfattningen att den nya kommunledningen
inte anser att arbetsprocessen kring en samlad kommunadministration ska fortsätta i
enlighet med de tidigare fattade besluten. Förvaltningen överlämnar därför ärendet till
Kommunstyrelsen som en redovisning och för ny vägledning.
Förvaltningen vidhåller de tidigare redovisade slutsatserna men lämnar i detta skede
inget eget beslutsförslag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Joachim Wever, 2010-11-26
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige vidhåller sitt beslut 2009-08-31 § 140 om planering och
genomförande av utveckling av handel, bostäder och övrig service i Nödinge
samhälle.
2. Kommunfullmäktige beslutar dock att arbetet med samlad kommunadministration
avbryts tillsvidare och erforderliga kontakter tas med inblandade intressenter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

7(22)

Sammanträdesdatum
2011-01-18

___
Yrkande
Paula Örn yrkar bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1 och avslag punkt 2.
Rose-Marie Fihn yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
beslutsförslag punkt 1. Därefter ställer ordföranden proposition dels på
arbetsutskottets punkt 2 och dels avslag på arbetsutskottets beslutsförslag punkt 2 och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets punkt 2.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige vidhåller sitt beslut 2009-08-31 § 140 om planering och
genomförande av utveckling av handel, bostäder och övrig service i Nödinge
samhälle.
2. Kommunfullmäktige beslutar dock att arbetet med samlad kommunadministration
avbryts tillsvidare och erforderliga kontakter tas med inblandade intressenter.
Reservation
Paula Örn, Rolf Gustavsson, Björn Nilsson, Ann-Christine Paulin, Ingmarie
Torstensson och Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för Paula
Örns yrkande.
Protokollsanteckning
Ordföranden tillåter Paula Örn att göra följande protokollsanteckning: ”Vi anser det
djupt olyckligt att avbryta processen med att ta fram kompletta ekonomiska underlag
för samlokalisering av kommunadministrationen. Vi är också oroliga över att andra
intressenter avbryter sina eventuella satsningar i Nödinge centrum som en följd av
detta beslut”
___

Justerandes sign
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KS § 13

KS0216/10

Svar på medborgarförslag från Bruno Nordenborg angående förslag till
vindbruksplan, tilägg till Ale ÖP 07, Ale kommun
Bruno Nordenborg har lämnat in ett medborgarförslag angående Ale kommuns
vindbruksplan, med fokus på område C. Kommunfullmäktige har remitterat
medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för vidare beredning.
Bruno Nordenborg anser att område C inte är lämpligt som vindbruksområde och att
området ska utgå ur vindbruksplanen.
Område C berörs inte av riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Kommunstyrelsens förvaltning vidhåller att område C är det bästa i jämförelse med de
övriga områdena som studerats och att området ska ingå i vindbruksplanen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-12-01
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, Översiktsplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget
___
Yrkande
Rose-Marie Fihn yrkar avslag på medborgarförslaget.
Ulf-Göran Solving yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Peter Rosengren, Paula Örn, Ingmarie Torstensson och Åke Niklasson tillstyrker
Rose-Marie Fihns yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på RoseMarie Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Rose-Marie Fihns
yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Justerandes sign
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Reservation
Ulf-Göran Solving reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___
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KS § 14

KS0148/08

Vindbruksplan - Tillägg till Ale ÖP 07, antagande
Samhällsplaneringsavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört
utställning för Vindbruksplan - Tillägg till Ale ÖP 07, enligt bestämmelserna i PBL
4:6.
Utställningen pågick under tiden 2010-06-22- 2010-09-14 och sammanlagt inkom 24
yttranden.
I utställningsskedet redovisades 4 områden, C Sannum, D Björbäck, E Storekärr och
U2 Alghultssjön, östra delen, som möjliga utbyggnadsområden för vindbruk.
Inkomna synpunkter och information från utställningen har påverkat och omformat
planförslaget i mindre omfattning.
 Området U2 Alghultssjön, östra delen, har minskats mot gränsen till Trollhättans
Stad så att skyddszonen överensstämmer med kommungränsen, vilket innebär
att området kan vara lämpligt för tre verk.
 Mindre justeringar och redaktionella ändringar har införts och referenslistan har
kompletterats.
Efter föreslagna förändringar beräknas vindbruks områdena innehålla mellan 12
till 13 större vindkraftverk. Riksdagen har ett nationellt mål om 20 TWh
vindkraftsproducerad el på land år 2020. I proportion till Ale kommuns folkmängd
motsvarar detta 12-13 moderna verk vilket vindbruksplanen även medger.
Länsstyrelsen anser att Ale kommun har utfört avvägningen mellan utveckling och
bevarande på ett utmärkt sätt. "Planen uttrycker en klar och entydig kommunal vilja
till att lösa avvägningen mellan utveckling av vindkraft och bevarande av kommunens
tillgångar på stora opåverkade områden. Ale kommuns målsättning avseende
vindbruksutveckling har på ett måttfullt sätt kommit att ställas i relation till
kommunens landskaps-, natur- och kulturvärden."
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att det tas ett överordnat grepp
beträffande vindkraftsetableringar inom regionen och i Västra Götalands län så att de
väsentligaste större natur- och friluftområdena inte påverkas då det är en kommunövergripande och regional fråga.
Kommunfullmäktige föreslås besluta om antagande av vindbruksplanen så som den
utformats efter utställningen med utgångspunkt från inkomna yttranden och
redovisade förändringar enligt detta utställningsutlåtande.
Länsstyrelsens granskningsyttrande ska bifogas översiktsplanehandlingarna.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat utställningsutlåtande över inkomna
synpunkter.
2. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till "Vindbruksplan — Tillägg till
Ale OP 7" enligt plan- och bygglagen, PBL 4:11, med undantag av område C.
___
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen noterar inkommen skrivelse daterad 2011-01-10.
Yrkande
Rose-Marie Fihn yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med undantag av ”med
undantag av område C”.
Ulf-Göran Solving yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Peter Rosengren, Paula Örn, Ingmarie Torstensson, Åke Niklasson och Sune Rydén
yrkar bifall till Rose-Marie Finns yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels
Ulf-Göran Solvings avslagsyrkande till arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på Rose-Marie Fihns
ändringsyrkande till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
Rose-Marie Fihn ändringsyrkande.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat utställningsutlåtande över inkomna
synpunkter.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till "Vindbruksplan — Tillägg till
Ale OP 7" enligt plan- och bygglagen, PBL 4:11.
Reservation
Ulf-Göran Solving reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

12(22)

Sammanträdesdatum
2011-01-18

KS § 15

KS0041/10

Svar på motion från Jan A Pressfeldt (AD) om säkra ridvägar i Ale
Jan A Pressfeldt (AD) har lämnat en motion, daterad 2010-02-12, om säkra ridvägar i
Ale.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att stödja detta initiativ på
lämpligt sätt.
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning tolkar att avsikten med motionen är att Ale kommun
bör bidra till olika samordningsinsatser, markägarkontakter och viss finansiering.
Kommunstyrelsens förvaltning har sedan tidigare arbetat med att utveckla ridvägar och
ridverksamheten i Ale kommun och en tillstyrkan av motionen ger förvaltningen
mandat till fortsatt arbete.
En tillstyrkan av motionen innebär att kommunstyrelsens förvaltning kommer att
prioritera satsningar på ridvägar inom ramen för de anslag som ges i form av
ramanslag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-09-10
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen
___
Yrkande
Dan Björk yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Rose-Marie Fihn, Ingmarie Torstensson, Peter Rosengren, Paula Örn, Åke Niklasson
och Sune Rydén tillstyrker Dan Björks yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Protokollsanteckning
Ingmarie Torstensson tillåts av ordföranden att göra följande protokollsanteckning:
”Intentionen i motionen är redan uppfylld så som det står i tjänsteskrivelsen och
fortsatt arbete med ridvägar skall fortgå”.
___
Justerandes sign
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KS § 16

KS0279/10

Antagande av detaljplan för industriverksamhet, Nol 18:73
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 2010-12-21,
215 § föreslås Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i planoch bygglagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag.
Planförslagets syfte är att pröva möjligheten till en större utnyttjandegrad (som
”byggrätt”) för verksam inom Nol 18:73 än den nyttjandegrad som föreskrivs enligt nu
gällande detaljplan, dvs, från en tredjedel till hälften av fastighetens yta. Denna fråga
har inte väkt några invändningar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2010-12-27
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för verksamhetsområde inom Nol 18:73.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för verksamhetsområde inom Nol 18:73.
___
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KS § 17

KS0280/10

Skatteväxling och avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra
Götalands län
Regionala Ägarrådet har utarbetat och översänt förslag till avtal om ansvar för den
regionala kollektivtrafiken med två bilagor beträffande skatteväxling respektive
principer för tillköp. Dessutom har de även översänt förslag till samverkansformer
kring kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Ägarrådet önskar snarast synpunkter på det utskickade materialet dock senast den 31
januari 2011.
Kommunstyrelsens förvaltning har i upprättat yttrande tillstyrkt avtalet och föreslagen
skatteväxling men ifrågasätter det av Västkom rekommenderade kommunala
kostnadsutjämningssystemet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson, 2010-12-29
Handläggare: Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat yttrande över avtalsförslag gällande ansvar
för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad
kommundirektör eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
___
Yrkande
Dan Björk yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande tilläggsyrkande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande
att göra redaktionella ändringar i yttrandet, stycket om Bilaga 1, skatteväxling.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner yttrande över avtalsförslag gällande ansvar för den
regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande
att göra redaktionella ändringar i yttrandet, stycket om Bilaga 1, skatteväxling.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad
kommundirektör eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
___
Exp:
Delregionala ägarrådet
Västtrafik
Samhällsplaneringsavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(22)

Sammanträdesdatum
2011-01-18

KS § 18

KS0003/10

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Förvaltningshögskolans råd för utbildning
och forskning för tiden 2011-2014
Dan Björk förslår Mikael Berglund till ombud.
Rolf Gustavsson föreslår Paula Örn till ersättare.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen väljer Mikael Berglund till ombud och Paula Örn till ersättare
till Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning för tiden 2011-2014.
___
Exp:
De valda
Förvaltningshögskolans råd
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(22)

Sammanträdesdatum
2011-01-18

KS § 19

KS0003/10

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest ekonomisk förening för tiden
2011-2014
Dan Björk föreslår Mikael Berglund till ombud.
Rolf Gustavsson föreslår Paula Örn till ersättare.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen väljer Mikael Berglund till ombud och Paula Örn till ersättare i
Kommuninvest ekonomisk förening för tiden 2011-2014.
___
Exp:
De valda
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunsekreteraren
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KS § 20

KS0003/10

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Ale Besöksverksamhet för tiden 2011-2014
Dan Björk föreslår Ingela Nordhall till ledamot.
Paula Örn föreslår Viveca Arvidsson till ersättare.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen väljer Ingela Nordhall till ledamot och Viveca Arvidsson till
ersättare i Ale Besöksverksamhet för tiden 2011-2014.
___
Exp:
De valda
Ale Besöksverksamhet
Kommunsekreteraren
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KS § 21

KS0003/11

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till pensionärsrådet, samt val av ordförande
för år 2011
Dan Björk förslår Ingela Nordhall till ledamot och Dan Björk till ersättare.
Paula Örn föreslår Rolf Gustavsson till ordförande och Ingmarie Torstensson till
ersättare samt föreslår att valen endast avser 2011.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen utser Ingela Nordhall till ledamot, Dan Björk till ersättare, Rolf
Gustavsson till ordförande och Ingmarie Torstensson till ersättare i pensionärsrådet
för år 2011.
___
Exp:
De valda
Sekr Pensionärsrådet
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(22)

Sammanträdesdatum
2011-01-18

KS § 22

KS0003/11

Val av 1 ledamot (tillika ordförande) och 1 ersättare till rådet för
funktionshinderfrågor för år 2011
Dan Björk föreslår Rose-Marie Fihn till ledamot och tillika ordförande.
Paula Örn föreslår Hasse Andersson till ersättare samt föreslår att valet avser endast
2011.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen utser Rose-Marie Fihn till ledamot och tillika ordförande och
Hasse Andersson till ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor för år 2011.
___
Exp:
De valda
Sekr i Rådet för funktionshinderfrågor
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(22)

Sammanträdesdatum
2011-01-18

KS § 23
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 10:69, Hyreshöjning fr o m 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI.
Cirkulär 10:70, Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn
med funktionshinder.
Cirkulär 10:74, Arbetsdomstolens dom 2010 nr 45 angående avsked av vårdbiträde.
Cirkulär 10:75, Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.
Cirkulär 10:78, Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen
2011.
Cirkulär 10:84, Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL m m.
Cirkulär 10:85, Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser.
Diverse
Ekonomirapporten – Om kommunernas och landstingens ekonomi, december 2010.
Protokollsutdrag från Gryaab – Ny verkställande direktör
Protokollsutdrag från Gryaab – Uppföljningsrapport 3 för bolag, Gryaab AB
Skrivelse från SKL – Arbetsgivarförbundet PACTA.
Länsstyrelsen protokoll 2010-11-03, Inspektion enl 19 kap 17 § föräldrabalken och 20
§ förmynderskapsförordningen.
Konjunkturbarometer för Västra Götaland.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(22)

Sammanträdesdatum
2011-01-18

KS § 24

KS0004/11

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-26 § 227
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-07 § 228-231
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-14 § 232-235
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-04 § 1-3
Allmänna ärenden
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om godkännande av deltagande i konferens.
Markärenden
Exploateringsingenjörens beslut om avtal med PEAB om markmodulering och
parkeringsplatser, Äskekärr 4:1.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om försäljning av Nol 1:69.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Starrkärr
15:2.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av fastigheten Utby 2:25.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av fastigheten Utby 1:48.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av fastigheten Surte 3:49
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av fastigheten Surte 4:28.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om överenskommelse om upplåtelse av mark
Målje ga:1.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av Osbacken 1:3.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av Surte 1:242.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av fastigheten Högstorp 1:30.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 4:112.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 4:40.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Utby 2:33.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 4:21.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheterna Surte 4:38,
4:119 och 1:293.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(22)

Sammanträdesdatum
2011-01-18

KS § 25

KS0231/10

Remissyttrande över förslag till revidering av GR:s förbundsordning avseende
rollen som regionalt samverkansorgan
GR:s förbundsdirektör har utrett behovet av en revidering av förbundsordningen med
avseende på GRs roll som regionalt samverkansorgan.
GRs verksamhet är idag i första hand inriktad på att vara ett stöd och serviceorgan för
medlemskommunernas utveckling. Uppdragen förväntas initieras av
medlemskommunerna själva, via styrgrupper och olika nätverk. Policyn har också varit
att för att ett uppdrag skall påbörjas av GR måste alla kommuner eller en betydande
majoritet delta.
Under senare år har förbundets kontakter med andra regionala organ ökat. I dialog
med andra regionala organ efterlyses en representant med mandat att företräda det
lokala perspektivet och den primärkommunala verksamheten i Göteborgsområdet. Ett
förtydligande av GRs uppdrag behövs därför i förbundsordningen.
Kommunstyrelsens sektor anser att de föreslagna tilläggen till § 2 i nuvarande
förbundsordning bör förtydligas vad avser uppdraget att representera
medlemskommunerna. Skrivningen är alltför generell. Uppdraget att representera
medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar gentemot regionala
samverkansorgan bör förtydligas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, 2011-01-11
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar bifogade remissyttrande.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna remissyttrandet.
___
Exp:
GR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

