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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09.10 – 11.00

Plats och tid

(ajournering 09.40-09.45)

Beslutande och
tjänstgörande ersättare

Paula Örn (S), ordförande
Björn Norberg (S)
Christina Oskarsson (S)
Klas Karlsson (S)
Sonny Landerberg (MP)
Johnny Sundling (V)
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M)
Carina Zito Averstedt (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Åke Niklasson (C)
Ingela Nordhall (AD)
Robert Jansson (SD)

Närvarande ersättare

Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Maj Holmström (M)
Erik Karlsson (M)
Sune Rydén (KD)
Ina Näsmark (FiA)
Peter Fri (SD)

Övriga deltagande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
2014-11-12 kl. 16.00.

Underskrifter
Paragrafer: 175 - 185
Sekreterare:
Hanna Larsson
Ordförande:
Paula Örn
Justerande:
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-11-11

Datum för anslags uppsättande

2014-11-13

Datum för anslags nedtagande

2014-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7,
Nödinge

Underskrift
Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

4
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.178

KS § 175

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med ändringen att ärende 2
"Kommunchefen informerar" behandlas sist på sammanträdet efter ärende 11 "Delgivning av
granskningsrapporter".

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.66

KS § 176

Budget och verksamhetsplan 2015
Föreligger förslag till verksamhetsplan med budget 2015-2018 från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets
verksamhetsplan för åren 2015-2018 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget
och investeringsbudget för 2015.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om
verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2015 senast 2015-01-31 och att redovisa
respektive nämndplan och detaljbudget för år 2015 vid kommunfullmäktiges sammanträde
den februari 2015.
3. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin
totala investeringsbudget 2015 efter godkännande av kommunstyrelsen.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2015 när löneavtalen har färdigförhandlats. Även att omfördela
kommunbidragsramarna efter beslut om ny debiteringsmodell för IT-verksamhet och
ekonomiorganisation.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500 Mkr
under år 2015. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 45 Mkr.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
7. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas” för
att begränsa den externa låneskulden.
8. För år 2015 har internhyran höjts från 260,0 kr/m2 BRA till 299,0 kr/m2 BRA och tomtyta
för yttre skötsel och underhåll från 18,3 kr/m2 till 22,0 kr/m2 (BRA= bruksvärdesarea).
9. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2015 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-11-07
Verksamhetsplan med budget 2015-2018, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

·
·

Vänsterpartiet, 2014-11-07
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-10-27 § 125
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-10-14 § 158

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-14 § 158 att bereda verksamhetsplan för åren 2015-2017
med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2015 på sitt
sammanträde i november. Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå kommunfullmäktige
besluta att kommunens utdebitering för år 2015 ska vara 21:87 kr per skattekrona.
Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige besluta om verksamhetsplan
för åren 2015-2017 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och
investeringsbudget för 2015 på sitt sammanträde i november.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 § 125 att kommunens utdebitering för år 2015 ska
vara 21:87 kr per skattekrona.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag med ändringen att punkt
9
Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2015 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,5 % på
nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.
ersätts med:
Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2015 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på
nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas, Miljöpartiets
och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2015-2018 med resultatbudget, balansbudget,
finansieringsbudget och investeringsbudget för 2015.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i
enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med
anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2015 senast 2015-0131 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2015 vid
kommunfullmäktiges sammanträde den februari 2015.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra
mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2015 efter godkännande av
kommunstyrelsen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra
nödvändiga kommunbidrags-förändringar under år 2015 när löneavtalen har färdigförhandlats.
Även att omfördela kommunbidragsramarna efter beslut om ny debiteringsmodell för ITverksamhet och ekonomiorganisation.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får
uppgå till maximalt 500 Mkr under år 2015. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån
på 45 Mkr.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens
ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning
fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av
lån, inom angiven ram.
7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för
framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för år 2015 höja internhyran
från 260,0 kr/m2 BRA till 299,0 kr/m2 BRA och tomtyta för yttre skötsel och underhåll från
18,3 kr/m2 till 22,0 kr/m2 (BRA= bruksvärdesarea).
9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2015
ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till
kommunen varje tertial.
Deltagande i beslut

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Åke Niklasson (C), RoseMarie Fihn (FP), Ingela Nordhall (AD) och Robert Jansson (SD) anmäler innan
kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i beslutet.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.203

KS § 177

Generell borgen för AB Alebyggen 2015
Kommunfullmäktige beslöt 2013-11-25, § 197 att teckna kommunal borgen för AB Alebyggen
under en tid av högst 10 år till ett totalt högsta lånebelopp om 785 000 000 kronor, jämte där
på löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna
ändamål. I av kommunfullmäktige godkända finanspolicy, senast 2012-11-26 § 173, stadgas att
borgensbeslut skall prövas årligen.
Kommunens borgensåtagande för AB Alebyggen uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 609 200
000 kr.
AB Alebyggen har inkommit med en ansökan om en generell borgen på 632 000 000 kr år
2014. Bolagets ansökan inför 2015 omfattar dels den pågående produktionen i Alafors av 24 +
15 lägenheter och dels beräknad produktionsstart i Älvängen för uppemot 75 lägenheter på
Änggatan (beräknad totalt till 150 Mkr). AB Alebyggen har nu även påbörjat ett större
ombyggnads- underhållsprojekt i Nol Folketshus- och Mossvägen. Omfattningen är inte
fastlagd ännu men kan uppskattas i nuläget till minst 300 Mkr.
Bolaget önskar en likviditetsmarginal mellan borgensåtagande och aktuell upplåning som kan
komma att utnyttjas i samband med låneomläggningar mellan kreditinstitut.
Borgensbehovet för 2015 redovisas enligt följande:

Kronor

AB Alebyggens beräknade låneskuld 2014-12-31

451 000 000

Alafors pågående

50 000 000

Nyupplåning Älvängen - produktionsstart

30 000 000

Nyupplåning Nol,

20 000 000

Erforderlig likviditetsmarginal

20 000 000

Borgensbehov 2015

571 000 000

Antagen borgensram ska även omfatta befintliga låns ursprungliga skuld enligt krav från
Kommuninvest. Detta ger åtagande motsvarar 60 500 000 kronor. Alebyggen hemställer
därför om en kommunal borgensram för 2015 med 632 000 000 kronor.
Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är
angelägna för kommunens utveckling bedömer sektor kommunstyrelsen att borgensansökan
kan bifallas. Borgensavgiften enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till
kommunen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-10-16.
Borgensansökan AB Alebyggen 2014-10-13

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige upphäver beslut 2013-11-25 § 197, och tecknar kommunal borgen för AB
Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Alebyggens
låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 632 000 000 kronor, jämte där på löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av
vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, dennes
ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar inom angiven ram.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 2013-11-25 § 197, och
tecknar kommunal borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för AB Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för
allmänna ändamål upp till ett totalt högsta lånebelopp om 632 000 000 kronor, jämte där på
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande,
eller vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid
förfall för denne, dennes ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar inom angiven ram.
Protokollsanteckning

Ingela Nordhall (AD) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag anser att beslutet är taget på felaktiga grunder utifrån principen om likställighet för
kommunens invånare.
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

1(1)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.143

KS § 178

Svar på remiss angående Regionala miljömål för
Västra Götaland
Länsstyrelsen har i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tagit fram
förslag till nya regionala miljömål för Västra Götaland.
Förslaget är ambitiöst och väl genomarbetat och målen är relevanta och bra formulerade. För
vissa mål, exempelvis minskad klimatpåverkan från konsumtion under Begränsad
klimatpåverkan, hade vi gärna sett att mål och åtgärder varit på remiss till kommunerna
samtidigt för då hade det varit lättare att ta ställning och lämna synpunkter.
Det är positivt att mål inom konsumtion och klimatanpassning finns med och det är bra att
man lägger tyngdpunkten på att ta fram ett åtgärdsprogram för hur miljömålen ska nås.
År 2020 ska de nationella miljökvalitetsmålen vara uppnådda.
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-10-10
Yttrande 2014-11-04
Skrivelse från Länsstyrelsen 2014-07-08
Regionala miljömål för Västra Götaland, remissversion 2014-07-07

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens
ordförande och kommunchef eller deras ersättare att underteckna yttrandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens
ordförande och kommunchef eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Beslutsexpediering
Länsstyrelsen
Miljöplaneraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.204

KS § 179

Finanspolicy med tillämpningsföreskrifter 2015
och tills vidare
Kommunfullmäktige godkände senast 2012-11-26, §173 "Finanspolicy Ale kommunkoncern".
Finanspolicyn gäller tills vidare. Tillämpningsföreskrifterna, vilka senast antogs av
kommunstyrelsen 2013-11-12, KS § 216 ska revideras vid behov, dock minst en gång per år.
Vid samma tillfälle ska kommunstyrelsen pröva om kommunfullmäktige ska föreläggas förslag
till revidering av policyn.
Sektor kommunstyrelsen föreslår inga förändringar i finanspolicyn eller
tillämpningsföreskrifterna.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-10-22
Finanspolicy Ale kommunkoncern
Finanspolicyns tillämpningsföreskrifter för 2015 och tills vidare

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner att Finanspolicyns
tillämpningsföreskrifter fortsätter att gälla 2015 och tills vidare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte förelägga
kommunfullmäktige något förslag till förändring av "Finanspolicy, Ale kommunkoncern".

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att Finanspolicyns tillämpningsföreskrifter fortsätter att gälla
2015 och tills vidare.
Kommunstyrelsen beslutar att inte förelägga kommunfullmäktige något förslag till förändring
av "Finanspolicy, Ale kommunkoncern".
___
Beslutsexpediering
AB Alebyggen
Samtliga nämnder och sektorchefer
Ekonomichef
Budgetchef
Redovisningschef
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

Assistent och ersättare redovisningsenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.223

KS § 180

Extra investeringsstöd till föreningar
För att förbättra situationen för föreningar i Ale kommun föreslås att 2 Mkr ur
kommunstyrelsens anslag för särskilda insatser avsätts till extra investeringsstöd för föreningar
under 2014. Kultur och Fritidsnämnden ges i uppdrag att ta emot ansökningar och bevilja
dessa under november/december. Särskild fokus i fördelningen av medlen skall vara insatser
riktade till barn och ungdomar samt åtgärder som underlättar tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-10-30

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 miljoner kronor ur anslaget för särskilda insatser att
fördelas som extra investeringsstöd till föreningar under 2014. Vid fördelningen skall
ansökningar som riktas till barn- och ungdomsverksamhet samt ökad tillgänglighet särskilt
beaktas.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 miljoner kronor ur anslaget för särskilda insatser att
fördelas som extra investeringsstöd till föreningar under 2014. Vid fördelningen skall
ansökningar som riktas till barn- och ungdomsverksamhet samt ökad tillgänglighet särskilt
beaktas.
___
Beslutsexpediering
Kultur- och fritidsnämnden
Sektorschefen för sektor utbildning, kultur och fritid
Verksamhetschef kultur och fritid
Ekonomichef
Förvaltningscontrollern på sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.222

KS § 181

Beredning inför fördelning av medel ur
utvecklingsfonden 2015
Kommunfullmäktige har 2012-12-17 beslutat att 8,6 mkr skall avsättas till en utvecklingsfond
för 2015. Fullmäktige skall besluta om hur medlen skall användas. Sektor kommunstyrelse
föreslår att en beredning av hur medlen skall användas skall ske genom att nämnderna och
kommunstyrelsen senast under januari månad inkommer med förslag till hur medlen skall
disponeras så att de stödjer strategier som innebär att kommunen närmar sig målen som det
formulerats i kommunens vision 2025, Ale - Lätt att leva.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-10-30

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inbjuda
nämnderna och kommunstyrelsen att senast under december månad inkomma med förslag till
hur delar eller hela beloppet i utvecklingsfonden för 2015 skall användas.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inbjuda nämnderna och kommunstyrelsen att senast under
december månad inkomma med förslag till hur delar eller hela beloppet i utvecklingsfonden
för 2015 skall användas.
___
Beslutsexpediering
Kommunchef
Ekonomichef
Budgetchef
Samtliga sektorschefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.4

KS § 182

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden

Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för Kronogården,
Älvängen, 2014-10-03.
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan 8 för E45 och
NorgeVänerbanan, 2014-10-09.
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för Kronogården i
Älvängen, 2014-10-09.
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jakträttsupplåtelse, 2014-10-16.
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för Kronogården i
Älvängen, 2014-10-20.
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan 8 för E45 och
NorgeVänerbanan, 2014-10-24.
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för Stora Vikens
verksamhetsområde, 2014-10-30.

Allmänna ärenden

Kommunchefens och ekonomichefens beslut om ansökan om stöd för energi och
klimatrådgivning, 2014-10-16.
Kommunchefens beslut om att motion om att uppvakta beslutande polismyndighet för ökad
polisnärvaro ska beredas av kommunstyrelsen, 2014-10-16.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

16(18)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.179

KS § 183

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Protokoll fört vid Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening Årsmöte den 26 maj 2014
inklusive bilagor
Uppföljningsrapport 4, kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-09-17 § 67
Uppföljningsrapport 4 och internkontrollplan, utbildningnämndens beslut 2014-09-24 § 136
Förslag till sammanträdestider och plats för styrelsemötena år 2015, beslut från
Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsstyrelse 2014-09-26 § 313 inklusive bilagor
Säkerhetspolicy för Ale kommun, kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29 § 109 inklusive
bilaga
Diverse

Tillgängligt för alla - en inspirationsskrift, Sveriges Kommuner och Landsting
Handbok för styrels planeringsomgång 2014-2015, Energimyndigheten 2014-10-27

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

17(18)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.180

KS § 184

Delgivning av granskningsrapporter
Svar på granskningsrapport - Granskning av upphandling av institutionsvård, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-10-16 § 107 inklusive bilagor

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

18(18)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-11-11

KS.2014.7

KS § 185

Kommunchefen informerar
Kommunchef Björn Järbur lämnar aktuell information från tjänstemannaorganisationen.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

