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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

Plats och tid

Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:05 - 13:50

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M) § 14-15 a, 15 c-e, 18-29
Daniel Mörner (M) tjg för Dan Björk (M) § 15 b,
16-17
Kajsa Nilsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Åke Niklasson (C)
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Hasse Andersson (S) tjg för Ann-Christine
Paulin (S)
Johnny Sundling (V) tjg för Björn Norberg (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)

Närvarande ersättare

Daniel Mörner (M) § 14-15 a, 15 c-e, 18-29
Erik Karlsson (M)
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Boel Holgersson (C) § 14-21

Närvarorätt enligt särskilt beslut

Rune Karlsson (SD) § 19-29

Övriga deltagande

Erik Lidberg, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Jörgen Sundén, exploateringsingenjör § 15 a
Susanne Stenberg, kommunjurist § 15 b
Torbjörn Andersson, verksamhetschef teknik
§ 15 b
Magnus Blombergsson, verksamhetschef plan- och
bygg § 15 c-e
Helene Ramert, ekonomichef § 15 c-d
Håkan Spång, administrativ chef § 15 d-e

Utses att justera

Paula Örn

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
2013-02-14

(ajournering 10:05-10:25, 11:10-11:12, 12:20-13:00,
13:05-13:15 och 13:45-13:46)

Underskrifter
Paragrafer: 14-29
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

Sekreterare:
Hanna Larsson
Ordförande:
Mikael Berglund
Justerande:
Paula Örn

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-02-12

Datum för anslags uppsättande

2013-02-15

Datum för anslags nedtagande

2013-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Hanna Larsson

Justerandes sign.
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KS § 14

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg under
punkten ”Informationsärenden”:


Presentation av lokalförändringar

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

KS0007/13
KS § 15

Informationsärenden
a)

Redogörelse av arbetet med identifierade skredriskområden år 2012

Jörgen Sundén, exploateringsingenjör, redogör för arbetet med identifierade
skredriskområden för år 2012.
b)

Information angående omstrukturering av Renova AB

Susanne Stenberg, kommunjurist och Torbjörn Andersson, verksamhetschef teknik
informerar kommunstyrelsen om en planerad omstrukturering av det kommunalt
delägda bolaget Renova AB.
Jäv

Dan Björk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
c)

Information om riktlinjer för byggnation på landsbygden

Magnus Blombergsson, verksamhetschef plan- och bygg, redogör för arbetet med
förslag till nya riktlinjer för byggnation på landsbygden.
d)

Information om remiss – Förslag till ändringar i kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting

Ale kommun har inbjudits till att lämna synpunkter på regeringens förslag till
förändringar i utjämningssystemet genom remiss av finansdepartementets promemoria.
Helene Ramert, ekonomichef, lämnar information i ärendet.
e)

Presentation av lokalförändringar

Erik Lidberg, kommunchef, Håkan Spång, administrativ chef och Magnus
Blombergsson, verksamhetschef plan- och bygg, presenterar arbetet med
lokalförändringar.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

KS0008/13
KS § 16

Omstrukturering av Renova AB
Ale kommun är en av elva kommuner som äger Renova AB. Bolaget bedriver verksamhet
inom avfalls- och återvinningsbranschen. Nu föreslås en ombildning av bolaget till en koncernstruktur. Huvudsaklig orsak till förslaget är rättsliga krav och ägarnas önskemål om en
ökad ekonomisk transparens av den verksamhet som bedrivs inom bolaget.
Förslaget innebär att Renova AB omstruktureras till en koncern, där moderbolaget behåller
firmanamnet Renova AB och två dotterbolag skapas: Renova Insamling och Logistik AB och
Renova Verksamhet AB. Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet
från konkurrensutsatt verksamhet och skapa förutsättningar för ökad ekonomisk transparens.
Genom ombildningen förväntas ägarkommunernas avfallsverksamhet fortsatt kunna präglas
av en långsiktigt god miljöutveckling samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna för
respektive bolags verksamhet blir tydligare.
Ärendet omfattar också ett förslag till nytt aktieägaravtal. Till detta kommer ägardirektiv för
koncernen och formalia kring omstruktureringen. För att förslaget, efter att det blivit behandlat av delägarnas kommunfullmäktige, ska kunna genomföras krävs beslut på bolagsstämma
för Renova AB, planerat till mars 2013.
Beslutsunderlag










Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-16.
Tjänsteutlåtande av den 18 januari 2013, Göteborgs Stad, stadsledningskontoret.
Yttrande från Renova AB:s styrelse.
Förslag till bolagsordning för Renova AB.
Förslag till bolagsordning för Renova Insamling och Logistik AB.
Förslag till bolagsordning för Renova Verksamhet AB.
Förslag till aktieägaravtal.
Förslag till ägardirektiv.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Renova AB ska bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag i enlighet
med Göteborgs Stad, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr 0660/12
Renova AB på lämpligt sätt ska fusionera in befintliga rörelsedrivande dotterbolag i den
nya koncernen.
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova
Insamling och Logistik AB och Renova Verksamhet AB med däri angivna ändamål.
Kommunfullmäktige antar föreslaget ägardirektiv för Renova-koncernen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut
fattas i enlighet med punkterna 1-4 ovan.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal med övriga delägarkommuner.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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7.
8.
9.

10.
11.

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
aktieägaravtalet.
Kommunfullmäktige utser styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter i berörda bolag i
särskild ordning.
Kommunfullmäktige direkttilldelar Renova AB följande uppdrag gällande hushållsavfall,
under den tid som omfattas av aktieägaravtalet:
a) energiåtervinning genom förbränning,
b) energi- och näringsåtervinning genom rötning samt
c) deponering
Kommunfullmäktige bekräftar att uppdrag inom renhållnings-, återvinnings- och
deponiverksamhet som inte direkttilldelas enligt föregående punkt ingår i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela.
Kommunfullmäktige beslutar att samverkan med övriga delägarkommuner fortsatt ska
ske genom ett ägarråd och genom utvecklad samverkan mellan kommunernas
beställarorganisationer i enlighet med principerna som beskrivs i Göteborgs Stad,
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (av den 18 januari 2013), dnr 0660/12.

Jäv

Dan Björk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Renova AB ska bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag i enlighet
med Göteborgs Stad, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr 0660/12
Renova AB på lämpligt sätt ska fusionera in befintliga rörelsedrivande dotterbolag i den
nya koncernen.
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova
Insamling och Logistik AB och Renova Verksamhet AB med däri angivna ändamål.
Kommunfullmäktige antar föreslaget ägardirektiv för Renova-koncernen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut
fattas i enlighet med punkterna 1-4 ovan.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal med övriga delägarkommuner.
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
aktieägaravtalet.
Kommunfullmäktige utser styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter i berörda bolag i
särskild ordning.
Kommunfullmäktige direkttilldelar Renova AB följande uppdrag gällande hushållsavfall,
under den tid som omfattas av aktieägaravtalet:
a) energiåtervinning genom förbränning,
b) energi- och näringsåtervinning genom rötning samt
c) deponering
Kommunfullmäktige bekräftar att uppdrag inom renhållnings-, återvinnings- och
deponiverksamhet som inte direkttilldelas enligt föregående punkt ingår i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela.

Justerandes sign.
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11.

Kommunfullmäktige beslutar att samverkan med övriga delägarkommuner fortsatt ska
ske genom ett ägarråd och genom utvecklad samverkan mellan kommunernas
beställarorganisationer i enlighet med principerna som beskrivs i Göteborgs Stad,
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (av den 18 januari 2013), dnr 0660/12.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0012/13
KS § 17

Ändringar i bolagsordning m.m. i av kommuner
ägda bolag
Vid årsskiftet trädde ändringar i kommunallagen i kraft, med syfte att tydliggöra inom vilka
ramar kommunala bolag bedriver sin verksamhet.
Ale kommun är tillsammans med andra kommuner delägare i flera bolag. Bolagsordningarna i
dessa kommunala bolag behöver till följd av nämnda nya lagkrav ändras. Göteborgs stad har
lämnat förslag på ändringar i respektive bolagsordning. Ändringarna behöver godkännas av
fullmäktige i delägarkommunerna och därefter beslutas av respektive bolagsstämma vid
ordinarie bolagsstämma 2013.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-18.
Bilaga 1-4 Förslag till ändring av bolagsordningar för regionala bolag (Grefab, Gryab
AB, Kungälvs transporttjänst AB och Fastighets AB Rödingen)

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunfullmäktige antar förslag till bolagsordningar i enlighet med bilagorna 1-4 i
tjänsteutlåtandet.
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på var bolags bolagsstämma att rösta för att
beslut fattas i enlighet med punkten ovan.

Jäv

Dan Björk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige antar förslag till bolagsordningar i enlighet med bilagorna 1-4 i
tjänsteutlåtandet.
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på var bolags bolagsstämma att rösta för att
beslut fattas i enlighet med punkten ovan.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0011/13
KS § 18

Riktlinjer för byggnation på landsbygden
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram nya ”Riktlinjer för bebyggelse på landsbygden”.
Förslaget innebär att tidigare riktlinjer för bebyggelse på landsbygden samt riktlinjer för
avstånd mellan hästhållning och bostäder ersätts.
Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-21.
Protokoll samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-01-17.
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2013-01-17.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2012-12-31.
Handling ”Riktlinjer för bebyggelse på landsbygden”.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till nya riktlinjer för
byggnation på landsbygden.
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut från januari 2012 om riktlinjer för avstånd
mellan hästhållning och bostäder.

Yrkande

Peter Rosengren (MP) yrkar att den första punkten på sidan tre under rubriken 1. Generella
riktlinjer i riktlinjerna:
Bebyggelsen ska styras till traditionella byar, nytillkomna villabyar och bebeyggelsestråk främst där
kollektivtrafik finns
ersätts med:
Bebyggelse skall styras till traditionella byar och bebeyggelsestråk, där god kollektivtrafik finns
Ingmarie Torstensson (V) och Johnny Sundling (V) tillstyrker Peter Rosengrens yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Rosengren (MP) yrkar att den fjärde punkten sidan tre under rubriken 1. Generella
riktlinjer i riktlinjerna:
Särskilt brukningsvärd jordbruksmark ska i allmänhet inte bebyggas
ersätts med:
Brukningsvärd jordbruksmark ska inte bebyggas såvida det inte är nödvändigt för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen
Justerandes sign.
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Ingmarie Torstensson (V) och Johnny Sundling (V) tillstyrker Peter Rosengrens yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Rosengren (MP) yrkar att den andra meningen i det fjärde stycket på sidan 7 i riktlinjerna
under rubriken 11. Byggnation på jordbruksmark och framåt, förutom den sista meningen under
rubriken 11, stryks:
Med utgångspunkt från Miljöbalken och markens brukningsvärde har Ale kommun gjort en klassificering av
kommunens jordbruksmark:
•

Klass A utgör Särskilt värdefull jordbruksmark, dvs de högst avkastande och aktivt brukade, större
och sammanhängande utan flikighet välarronderade jordbruksmarkerna. Dessa återfinns främst i
kommunens centrala del, exempelvis Alvhemsslätten, Grönåns dalgångar öster om nya E45,
dalgångarna norr och söder om Grosjön samt markerna runt Kilanda Säteri

•

Klass B utgör Annan värdefull jordbruksmark dvs andra, öppna och sammanhängande
jordbruksmarker

•

Klass C utgör Övrig jordbruksmark, dvs öppen men mindre och ej sammanhängande jordbruks- och
betesmark

Generellt kan sägas att höga torra lägen är mindre bördiga än mark belägen i dalgångar nära vattendrag.
Mindre brukningsenheter (mindre än 1 ha) kan vara värdefulla om de ligger i närheten av större
sammanhängande åkermark men är mindre intressanta ur jordbrukssynpunkt om de ligger ensamt,
svårtillgängligt och omgivna av skuggande skogsmark. Lutningsförhållanden är viktiga eftersom de påverkar
jordens dräneringsförmåga. Plana åkrar är generellt bättre än lutande eftersom de ger en jämnare jordart.
Innebörden blir att viss jordbruksmark inom exempelvis ett klass A-område istället kan utgöra klass Bområde vid närmare granskning.

Generella regler för styckebyggda hus på jordbruksklassad mark, klass B och C:
1.

Byggnad ska placeras i kanterna av öppna gärden eller, i öppna landskap, på större åkerholmar

2.

Ingen byggnation på öppna ytor, förhärskande landskapsbilden ska bibehållas

3.

Byggnation inom helt jungfruliga områden bör ske enbart i absoluta undantagsfall

4.

Ny bybildning ska stimuleras – befintlig bybildning ska förstärks

5.

Kollektivtrafik bör finnas inom acceptabelt avstånd

Bygglovsgivning bör ges:
Klass A:

Endast i undantagsfall, exempelvis förstärkning av befintlig struktur

Klass B:

Endast om samtliga 5 punkter under generella regler uppfylls

Justerandes sign.
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Klass C:

Inga andra särskilda restriktioner utöver Plan- och Bygglagen. De generella reglerna under
punkterna 1-5 ovan ska iakttas

Ingmarie Torstensson (V) och Johnny Sundling (V) tillstyrker Peter Rosengrens yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens första yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens andra yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens tredje yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till nya riktlinjer för
byggnation på landsbygden.
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut från januari 2012 om riktlinjer för avstånd
mellan hästhållning och bostäder.

Reservation

Ingmarie Torstensson (V), Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
___

Justerandes sign.
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KS0248/12
KS § 19

Alafors Furulund exploateringsavtal
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och AB Alebyggen för
genomförande av detaljplan för kooperativt boende Furulundsområdet, Alafors. Alebyggen
avser att bebygga planområdet med 5 småhus med äganderätt och ca 30 hus med ca 39
lägenheter som ska upplåtas med kooperativ hyresrätt. Huvuddelen av marken inom
planområdet ägs av kommunen. Alebyggen har bekostat gällande detaljplan.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak överlåtelse av kvartersmark till Alebyggen samt ansvar
för utbyggnad av gata och va-anläggningar. Alebyggen betalar 3 060 000 kronor till
kommunen i ersättning för marken. Kommunen ska bygga ut gata med gångbana och
belysning samt erforderliga ledningar och andra anordningar för vatten, spillvatten och
dagvatten. Alebyggen ska ersätta kommunen för samtliga kostnader för utbyggnaden.
Exploateringsavtalet medför inga kostnader för kommunen.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-15.
Exploateringsavtal.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med AB
Alebyggen avseende genomförande av detaljplan för kooperativt boende
Furulundsområdet, Alafors.
Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen, 3 060 000 kronor, ska bokföras på
exploateringskonto 3002, Furulund.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna avtalet.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med AB
Alebyggen avseende genomförande av detaljplan för kooperativt boende
Furulundsområdet, Alafors.
Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen, 3 060 000 kronor, ska bokföras på
exploateringskonto 3002, Furulund.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna avtalet.

___

Justerandes sign.
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KS0240/12
KS § 20

Förvärv av del av fastigheten Älebräcke 1:36
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats vari kommunen köper ca
16 ha av fastigheten Älebräcke 1:36 vid Torpvägen i Älvängen för 1,6 miljoner kronor. Till det
kommer ca 25 000 kronor i kostnad för lantmäteriförrättning. Området utgör jordbruksmark
och är obebyggt. I kommunens gällande översiktsplan, Ale ÖP 07, är del av området utpekat
som utbyggnadsområde för bostäder, Torpvägen. Området gränsar till Älvängens tätort och
bedöms till stora delar kunna exploateras för bostäder i en framtid. Det är därför av strategisk
betydelse att köpa området.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-15.
Avtal - Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering.
Bilaga – karta.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.
4.

Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering
vari kommunen förvärvar ca 16 ha av fastigheten Älebräcke 1:36 för en ersättning om
1 600 000 kronor.
Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 1 625 000 kronor för att täcka
kostnaderna för förvärvet.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
överenskommelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att det förvärvade markområdet ska läggas in i
kommunens markreserv med ett ingående värde motsvarande förvärvskostnaden.

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

Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering
vari kommunen förvärvar ca 16 ha av fastigheten Älebräcke 1:36 för en ersättning om
1 600 000 kronor.
Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 1 625 000 kronor för att täcka
kostnaderna för förvärvet.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
överenskommelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att det förvärvade markområdet ska läggas in i
kommunens markreserv med ett ingående värde motsvarande förvärvskostnaden.

___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

KS0001/13
KS § 21

Remiss - förslag till ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting
Ale kommun har inbjudits till att lämna synpunkter på regeringens förslag till förändringar i
utjämningssystemet genom remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar
i inkomstutjämningen för kommuner och landsting, Fi2012/4726. I promemorian föreslås att
utjämningskommitténs förslag i huvudsak genomförs och att staten finansierar en föreslagen
förändring jämfört med kommitténs förslag. Förslaget innehåller följande tre förändringar i
jämförelse med Utjämningskommitténs förslag (SOU 2011:39):




Sänkt kompensationsgrad i inkomstutjämningen för kommuner och landsting med en
skattekraft över 115 procent av rikets skattekraft.
Införandet av ett strukturbidrag till kommuner och landsting med en skattekraft under
115 procent av rikets skattekraft.
Ändring av kostnadsutjämningens delmodell Barn och ungdom med utländsk
bakgrund.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
Sektor kommunstyrelsen gör samma bedömning som SKL, det vill säga att det av
remisshandlingen inte går att avgöra eller beräkna skillnaden mellan de två förslagen. Rent
principiellt välkomnar Ale kommun att förslaget till revidering av utjämningssystemet nu
aktualiserats. De tre tillkommande förändringarna är svåra att ta ställning till på grund av
utformningen av remissmaterialet. Utjämningssystemet förutsätter naturligtvis en acceptans
hos landets kommuner. Att staten nu tillskjuter en dryg miljard kronor för att uppnå detta är
en politisk prioritering och bör avvägas mot en alternativ användning av dessa resurser. Ale
kommun ställde sig positiv till den tidigare utredningen och ser det som angeläget att
utjämningssystemet grundar sig på relevanta uppgifter och ständigt omprövas och uppdateras.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-16.
Yttrande över förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting,
Fi2012/4726.
Finansdepartementet Remiss - förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt förslag från sektor kommunstyrelsen.

2.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller
deras ersättare att underteckna yttrandet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i
kommunfullmäktige utifrån gällande delegationsordning 9 §.
Mikael Berglund (M) yrkar att arbetsutskottets beslutsförslag:
Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt förslag från sektor kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller deras
ersättare att underteckna yttrandet.
ersätts med:
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig i ärendet.
Paula Örn (S) yrkar i andra hand att följande mening i yttrandet:
Att staten nu tillskjuter en dryg miljard för att uppnå detta är en politisk prioritering och bör
avvägas mot en alternativ användning av dessa resurser.
ersätts med:
En enig utredning har, med stöd i forskning, kommit fram till att inkomstutjämningssystemet
saknar tillväxthämmande effekter. Ett litet antal kommuner i Stockholmsområdet har
argumenterat emot. Regeringen väljer nu att lägga fram ett förslag om sänkning av
inkomstutjämningsavgiften som gynnar dessa kommuner, och som helt saknar stöd i forskning.
Regeringens föreslagna sänkning av inkomstutjämningsavgiften kostar 1 022 miljoner kronor.
Man väljer att tillskjuta medel till finansieringen och subventionerar i praktiken att vissa
kommuner kan fortsätta att ha lägre skatter än alla andra som inte får den subventionen. Vi
menar att regeringen borde ha avstått från att lägga fram avvikande förslag och att de medel man
har till förfogande borde användas till att lindra omfördelningseffekterna för dem som får lägre
ersättning i det nya systemet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels Paula Örns första yrkande och dels på om ärendet ska
avgöras i kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Paula Örns andra yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig i ärendet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Hasse Andersson (S), Johnny Sundling (V), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot att frågan inte behandlas i
kommunfullmäktige samt mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
Finansdepartementet, Avdelningen för kommuner och statligt ägande. Enheten för kommunal ekonomi,
e-postadress fi.registrator@regeringskansliet.se.
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

KS0069/08
KS § 22

Detaljplan för bostäder på Hallbacken 1:2, 1:3 Tillsändande av planärende till kommunstyrelsen
om att avbryta planarbete
Fastighetsägaren inkom 2008-03-18 med planförfrågan om att planlägga den aktuella marken
på Hallbacken 1:2, 1:3 för bostadsändamål. Avsikten var att bygga 18 nya bostäder.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-14 att ge miljö-och byggnadsnämnden i uppdrag att
starta detaljplanearbete.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-05-18 att begära hos kommunstyrelsen att
planarbetet avbryts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sitt beslut 2012-12-11, föreslagit kommunstyrelsen att
fatta beslut om att påbörja en förstudie om förutsättningar för bostäder och rekreation runt
Vimmersjön. Med detta som bakgrund bör alltså aktuellt planarbete avbrytas och man bör
invänta arbetet med förstudie runt Vimmersjön innan beslut om att uppföra ny bebyggelse
inom området.
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-11.
Protokollsutdrag SBN 2012-09-20 § 127.
Protokollsutdrag SBN 2011-05-18 § 97.
Förslag till byggnation på Hallbacken 1-2 och 1-3 från sektor samhällsbyggnad.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet avbryts då kommunen inte ser möjligheten att
i detaljplan upphäva strandskyddet enligt PBL (2010:900) 4 kap 17 § eftersom
Länsstyrelsen bedömt att särskilda skäl saknas.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet avbryts då kommunen inte ser möjligheten att
i detaljplan upphäva strandskyddet enligt PBL (2010:900) 4 kap 17 § eftersom
Länsstyrelsen bedömt att särskilda skäl saknas.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

Beslutsexpediering
Leif Hansson, WTL.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

KS0119/12
KS § 23

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






Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2012-12-03.
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2012-09-26 § 126.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2012-09-24.
Granskningsrapport ”Lika förutsättningar för elever i grundskolan”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-01-29 § 6 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till
utbildningsnämnden med ett uppdrag att komplettera och förtydliga vidtagna åtgärder.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att
informera revisionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att
återrapportera ärendet till kommunstyrelsen i maj månad.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med sitt eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt första egna tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt andra egna tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till utbildningsnämnden med ett uppdrag att
komplettera och förtydliga vidtagna åtgärder.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att informera revisionen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att återrapportera ärendet till
kommunstyrelsen i maj månad.

___
Beslutsexpediering
Utbildningsnämnden
Sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

KS0114/12
KS § 24

Granskningsrapport över 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





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2012-10-31.
Granskningsrapport över driftkontoret Emylund.

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.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden med uppdrag att fatta beslut i ärendet.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att
informera revisionen.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att
återrapportera ärendet till kommunstyrelsen i maj månad.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med sitt eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt första egna tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt andra egna tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med uppdrag
att fatta beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att informera revisionen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att återrapportera ärendet till
kommunstyrelsen i maj månad.

___
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden
Sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

KS0010/11
KS § 25

Revisorernas granskning av
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






Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-22.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2012-12-13 § 170.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2012-11-07.
Granskningsrapport övergripande genomgång Renhållningsverksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-01-29 § 14 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden med ett uppdrag att komplettera och förtydliga vidtagna åtgärder.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att
informera revisionen.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att
återrapportera ärendet till kommunstyrelsen i maj månad.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att
fatta beslut om yttrandet avseende revisionsrapporten.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med sitt eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt första egna tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt andra egna tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt tredje egna tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.
3.
4.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med ett
uppdrag att komplettera och förtydliga vidtagna åtgärder.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att informera revisionen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att återrapportera ärendet till
kommunstyrelsen i maj månad.
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om yttrandet
avseende revisionsrapporten.

___
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden
Sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

KS0009/13
KS § 26

Revisionens granskningsrapporter
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-15 § 12 att tills vidare och vid varje
kommunstyrelsesammanträde redovisa hanteringen av revisionens granskningsrapporter.
Kommunstyrelsen har i handlingarna inför dagens sammanträde delgivits en sammanställning
av inlämnade granskningsrapporter och dess pågående handläggning.
Beslutsunderlag



Sammanställning över revisionens granskningsrapporter till kommunstyrelsens
sammanträde 2013-02-12.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

KS0004/13
KS § 27

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden

1.

Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jordbruksarrende på del av Svenstorp
1:5 och Tollered 1:3 m.fl, 2013-01-24.

2.

Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av nyttjanderättsavtal med Shell i Nol för
att nyttja del av Nol 2:178 som upplag och försäljningsplats för julgranar, 2012-12-21.

3.

Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jordbruksarrende, 2013-01-03.

4.

Mark- och exploateringschefens beslut om överlåtelse av del av fastigheten Surte 43:1 till
Surte Missionsförsamling via överenskommelse om fastighetsreglering, 2012-10-04.

5.

Mark- och exploateringschefens beslut om överenskommelse med Trafikverket om
ersättning för intrång i gemensamhetsanläggningen Starrkärr ga:9 där Starrkärr 15:4 har
andel, 2012-09-24.

6.

Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Starrkärr 15:5
via överenskommelse om fastighetsreglering, 2012-10-15.

7.

Mark- och exploateringschefens beslut om överlåtelse av del av mindre del av
fastigheten Nödinge-Stommen 1:37 till Nödinge-Stommen 1:261 via överenskommelse
om fastighetsreglering, 2012-10-23.

8.

Mark- och exploateringschefens beslut om upplåtelse av servitut för plantering av häck
till förmån för fastigheten Nödinge-Stommen 1:261, 2012-10-23.

9.

Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Nödinge 3:6 via
överenskommelse om fastighetsreglering, 2012-10-29.

10.

Mark- och exploateringschefens beslut om markbyte mellan kommunens fastighet Surte
43:1 och den privatägda fastigheten Surte 2:25 via överenskommelse om
fastighetsreglering, 2012-10-31.

11.

Mark- och exploateringschefens beslut om markbyte mellan kommunens fastighet Utby
2:76 och den privatägda fastigheten Utby 2:2 via överenskommelse om
fastighetsreglering, 2012-11-05.

12.

Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Hamnen 1:1 via
överenskommelse om fastighetsreglering, 2012-11-08.

13.

Mark- och exploateringschefens beslut om markbyte mellan kommunens fastighet Nol
3:25 och den privatägda fastigheten Nol 2:2442 samt upplåtelse av servitutsrätt inom
kommunens fastigheter Nol 3:25, 2:178 och 3:222, 2012-10-31.
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14.

Mark- och exploateringschefens beslut om överlåtelse av del av fastigheten Starrkärr
1:22 till Älvängens Handelsplats AB via överenskommelse om fastighetsreglering, 201211-09.

15.

Mark- och exploateringschefens beslut om överlåtelse via köpekontrakt av del av
fastigheten Nödinge 38:2 till LIDL Sverige AB, 2012-11-15.

16.

Mark- och exploateringschefens beslut om överlåtelse av delar av kommunens fastighet
Häljered 2:6 till Trafikverket, 2012-11-15.

17.

Mark- och exploateringschefens beslut om medfinansieringsavtal träffat med
Trafikverket avseende byggande av avåkningsskydd, 2012-11-28.

18.

Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av delar av fastigheterna Surte 1:283
och Surte 63:1 via överenskommelse om fastighetsreglering, 2012-12-13.

19.

Mark- och exploateringschefens beslut om markbyte mellan kommunens fastighet Utby
2:76 och fastigheten Utby 1:31 via överenskommelse om fastighetsreglering, 2012-12-13.

20.

Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Skårdal 1:34 via
överenskommelse om fastighetsreglering, 2012-12-20.

21.

Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 2:11 via
överenskommelse om fastighetsreglering, 2012-12-20.

22.

Mark- och exploateringschefens beslut om markbyte mellan kommunens fastighet
Svenstorp 1:15 och fastigheten Högstorp 2:1 via överenskommelse om
fastighetsreglering, 2012-12-20.

Ekonomiärenden

1.

Ekonomichefens beslut om utbetalning till Norra Nödinge vägförening av 47 876
kronor motsvarande 10 % av nedlagda kostnader, 2013-01-30.

2.

Kommunchefens beslut om att utse Annika Sjöberg till beslutsattestant med en
beloppsgräns på 5 000 000 kronor (5 miljoner kronor), 2012-12-06.

3.

Kommunchefens beslut om att utse Lisbeth Tilly till beslutsattestant med en
beloppsgräns på 5 000 000 kronor (5 miljoner kronor), 2012-12-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1.

2012-01-31 § 14, Efterbehandlingen av Surte 2:38 - årsrapport 2011.

2.

2012-01-31 § 15, Efterbehandling av Bohus varv - årsrapport 2011.

3.

2012-01-31 § 22, Förordnande av t f sektorchef, sektor samhällsbyggnad.

4.

2012-05-02 § 72, Översyn av lokalfrågan Ale torg.
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5.

2012-05-02 § 78, Surte 2:38 - kvartalsredovisning första kvartalet 2012.

6.

2012-05-22 § 99, Val av ledamot och ersättare till pensionärsrådet.

7.

2012-06-19 § 114, Tillsättande av sektorchef på sektor samhällsbyggnad.

8.

2012-08-28 § 128, Surte 2:38 - kvartalsredovisning andra kvartalet 2012.

9.

2012-10-30 § 163, Surte 2:38 - kvartalsredovisning tredje kvartalet 2012.

10.

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

11.

2013-01-29 § 12, Saneringen av Bohus varv – slutrapport.

12.

2013-01-29 § 13, Surte 2:38 - kvartalsredovisning fjärde kvartalet 2012.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

___
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KS § 28

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Protokoll extra föreningsstämma West Sweden 2012-11-09
Rådet för funktionshinderfrågor protokollsutdrag 2012-11-19 – Hyressättning inom
funktionshinderverksamheten
Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag, tjänsteutlåtande, planbeskrivning,
samrådshandlingar och kartbilagor till ärendet – Ale Höjd bostäder Dpl.- Beslut om samråd,
SBN § 158, 2012-12-13.
Diverse

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting – Framtidens Sverige
Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting – Kommunernas informationsansvar
Rapport från Umeå universitet – Ungas övergångar mellan skola och arbete
Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 – Regional mobilisering mot
cannabis i Västra Götaland.
Länsstyrelsen i Västra Götaland/Boverket – Bostadsmarknadsenkäten (BME) år 2013.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

___
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-02-12

KS0010/13
KS § 29

Presentation av lokalförändringar
Erik Lidberg, kommunchef, redogör för pågående lokalförändringar i
kommunledningsadminstrationens lokaler på Ale torg, Nödinge.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Hasse Andersson (S), Johnny Sundling (V), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi är tveksamma till hanteringen av de ekonomiska besluten i ärendet. Vi anser att ärendet
skulle beslutats politiskt av kommunstyrelsen.
___
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