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Utses att justera
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Sekreterare:
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KS.2015.4

KS § 30

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg:
•

Glaskrossning vid E45

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.
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KS.2015.7

KS § 31

Information om IT-enheten
IT-chef Christina Larsson informerar om IT-enheten.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS.2015.7

KS § 32

Kommunchefen informerar
Kommunchef Björn Järbur lämnar aktuell information från tjänstemannaorganisationen.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS.2015.7

KS § 33

Information om Ale kommuns arbete mot
ungdomsarbetslöshet
Enhetschef på arbetsmarknadsenheten Jörgen Östman och administratör för feriearbete Lillie
Östlund informerar om Ale kommuns arbete mot ungdomsarbetslöshet.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS.2015.36

KS § 34

Ägardirektiv 2015 för Alebyggen
Under 2014 har ägarrådet tillsammans med ledningen för Alebyggen AB i dialog tagit fram
förslag till nya ägardirektiv. Alebyggen är ett viktigt instrument för kommunen att förverkliga
sina ambitioner inom hållbarhets alla dimensioner. Kommunen har beslutat att tydligt
fokusera tillväxten i Nödinge och Älvängen. I de nya ägardirektiven framgår det tydligt att
Alebyggen i sin planering skall stödja denna utveckling.
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-29
Ägardirektiv 2015 för Alebyggen

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för
Alebyggen AB.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att sektor kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Alebyggen AB.
ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Alebyggen AB i
enlighet med följande förslag:
Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att bolaget alltid skall utgå
från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Med hänsyn tagen till de offentligrättsliga merkostnader som
åligger bolaget skall bolagets långsiktiga direktavkastning uppgå till 4,0 % av fastighetsvärdet.
Ale kommuns bostadsföretag, AB Alebyggen, är ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Ales totala
attraktionskraft som boendekommun är tillsammans med bolagets egen förmåga att erbjuda attraktiva
bostäder direkt avgörande för efterfrågan på Alebyggens bostäder och därmed också för bolagets ekonomi.
Härvid skall följande punkter prioriteras:
• Verka med utgångspunkt i kommunens vision och strategiska planer
• Producera minst 50 nya hyresrätter per år mätt över en konjunturcykel
• Fokusera på utvecklingen av centralorterna, Älvängen och Nödinge till attraktiva småstäder
• Skapa ett integrerat boende så att alla som verkar i ett område också har råd att bo där. Detta innebär att
Justerandes sign.
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det skall finnas lägenheter med olika hyresnivåer i samma område. Arbetet skall också bedrivas så att olika
upplåtelseformer blandas inom respektive område
• Arbeta med utveckling så att hänsyn tas till både befintliga hyresgäster i ett område samtidigt som nya behov
tillgodoses
• Arbeta med kontinuerligt underhåll så att underhållsskuld ej byggs upp
• Aktivt arbeta med värdering och försäljning av fastigheter för att skapa utrymme för framtida satsningar
• Vara långsiktiga vilket innebär att möjligheten att bygga när det är billigare baserat på lågkonjunktur tas
tillvara
Bolagets bostadsbestånd utgör en bas för kommunens utbud av hyresrätter dit bostadssökande kan erbjudas
bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning. Grundläggande krav avseende ekonomiska förhållanden
och bostadssociala beteenden ska dock uppfyllas. Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat och
hyressättningen konkurrenskraftig i ett lokalt och regionalt perspektiv.
Bolaget ska ta ett tydligt socialt ansvar och arbeta med trivsel, trygghet och sammanhållning. Bolaget har till
uppgift att noga följa utvecklingen när det gäller de allmänna förutsättningarna för bostadsbyggande och bygga
hyreslägenheter. Övriga former av boenden ska endast övervägas när så krävs för att skapa realistiska
ekonomiska förutsättningar. Bolaget ska överväga ombildande av hyresrätt till bostadsrätt för att främja ett
varierat bostadsutbud och frigöra kapital för nybyggnation av hyresrätter.
Bolaget äger rätt att köpa och sälja fastigheter. Bolaget har också till uppgift att bidra till att en sådan positiv
utveckling erhålls att kommunens totala attraktionskraft ökar jämfört med idag. Bolaget har även till uppgift
att engagera sig i kommunens näringslivsutveckling och enligt affärsmässiga principer vidta åtgärder som annars
inte kommer till stånd.
Bolaget skall ha höga ambitioner och vara en föregångare när det gäller miljöåtgärder i befintligt bostadsbestånd
och när det gäller miljöeffektiv nybyggnad. Med iakttagande av de begränsningsregler som följer av lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag skall bolaget till kommunen årligen lämna utdelning motsvarande
verksamhetsårets genomsnittliga statslåneränta med ett tillägg om 0,3 % beräknat på 9,5 mnkr av det totala
aktiekapitalet om 17,5 mnkr.
Borgensavgift skall erläggas på av bolaget upptagna lån med kommunal borgen. Borgensavgiften skall
fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med kommunens fastställande av kommande års
budgetram.
Kommunfullmäktige är att anse som bolagets ägare. Enligt 3 kap 17-18 §§ kommunallagen fastställer
kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser samtliga styrelseledamöter. Vidare ska
kommunfullmäktige ta ställning innan beslut i verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas. Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagets styrelse som bär ansvaret för att dessa frågor
förs till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår huruvida en fråga är av sådan
beskaffenhet att ägarens ställningstagande skall inhämtas, ska den underställas ägaren för sådant
ställningstagande.
Kommunfullmäktige har rätt att närvara vid årsstämma samt har rätt att, inom ramen för den
upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och VD, ställa frågor.
Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen ett ansvar för att fortlöpande följa verksamheten. Detta innebär
att kommunstyrelsen även ska ha en överblick och kontroll över bolagets verksamhet, den s.k. uppsiktsplikten.
Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i bolaget. Lekmannarevisorerna ska årligen lämna
granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolaget ska kontinuerligt hålla ägaren informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.
Detta sker vid regelbundna ägarsamråd mellan kommunledning och bolagsledning samt på endera partens
initiativ vid behov.
Bolaget ska särskilt beakta av kommunfullmäktige fattade beslut beträffande internbank och finanspolicy och
givna direktiv beträffande borgen och ekonomi- och finansieringskreditiv. Hur bolaget verkar i enlighet med
kommunens styrdokument och beslut ska framgå av bolagets verksamhetsplan/affärsplan.
Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom styrelsen och dels mellan
styrelse och verkställande direktör. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst
omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer
fungerar och om den internt är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.
Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig och inrymmer rutiner och
funktioner som verkar kvalitetssäkrande. Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och
fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och dels på
sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sina egna tre
yrkanden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för
Alebyggen AB i enlighet med följande förslag:
Bolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att bolaget
alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Med hänsyn tagen till de
offentligrättsliga merkostnader som åligger bolaget skall bolagets långsiktiga direktavkastning
uppgå till 4,0 % av fastighetsvärdet.
Ale kommuns bostadsföretag, AB Alebyggen, är ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Ales
totala attraktionskraft som boendekommun är tillsammans med bolagets egen förmåga att
erbjuda attraktiva bostäder direkt avgörande för efterfrågan på Alebyggens bostäder och
därmed också för bolagets ekonomi. Härvid skall följande punkter prioriteras:
• Verka med utgångspunkt i kommunens vision och strategiska planer
• Producera minst 50 nya hyresrätter per år mätt över en konjunturcykel
Justerandes sign.
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• Fokusera på utvecklingen av centralorterna, Älvängen och Nödinge till attraktiva småstäder
• Skapa ett integrerat boende så att alla som verkar i ett område också har råd att bo där. Detta
innebär att det skall finnas lägenheter med olika hyresnivåer i samma område. Arbetet skall
också bedrivas så att olika upplåtelseformer blandas inom respektive område
• Arbeta med utveckling så att hänsyn tas till både befintliga hyresgäster i ett område samtidigt
som nya behov tillgodoses
• Arbeta med kontinuerligt underhåll så att underhållsskuld ej byggs upp
• Aktivt arbeta med värdering och försäljning av fastigheter för att skapa utrymme för framtida
satsningar
• Vara långsiktiga vilket innebär att möjligheten att bygga när det är billigare baserat på
lågkonjunktur tas tillvara
Bolagets bostadsbestånd utgör en bas för kommunens utbud av hyresrätter dit
bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning.
Grundläggande krav avseende ekonomiska förhållanden och bostadssociala beteenden ska
dock uppfyllas. Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat och hyressättningen
konkurrenskraftig i ett lokalt och regionalt perspektiv.
Bolaget ska ta ett tydligt socialt ansvar och arbeta med trivsel, trygghet och sammanhållning.
Bolaget har till uppgift att noga följa utvecklingen när det gäller de allmänna förutsättningarna
för bostadsbyggande och bygga hyreslägenheter. Övriga former av boenden ska endast
övervägas när så krävs för att skapa realistiska ekonomiska förutsättningar. Bolaget ska
överväga ombildande av hyresrätt till bostadsrätt för att främja ett varierat bostadsutbud och
frigöra kapital för nybyggnation av hyresrätter.
Bolaget äger rätt att köpa och sälja fastigheter. Bolaget har också till uppgift att bidra till att en
sådan positiv utveckling erhålls att kommunens totala attraktionskraft ökar jämfört med idag.
Bolaget har även till uppgift att engagera sig i kommunens näringslivsutveckling och enligt
affärsmässiga principer vidta åtgärder som annars inte kommer till stånd.
Bolaget skall ha höga ambitioner och vara en föregångare när det gäller miljöåtgärder i
befintligt bostadsbestånd och när det gäller miljöeffektiv nybyggnad. Med iakttagande av de
begränsningsregler som följer av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag skall
bolaget till kommunen årligen lämna utdelning motsvarande verksamhetsårets genomsnittliga
statslåneränta med ett tillägg om 0,3 % beräknat på 9,5 mnkr av det totala aktiekapitalet om
17,5 mnkr.
Borgensavgift skall erläggas på av bolaget upptagna lån med kommunal borgen.
Borgensavgiften skall fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med kommunens
fastställande av kommande års budgetram.
Kommunfullmäktige är att anse som bolagets ägare. Enligt 3 kap 17-18 §§ kommunallagen
fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser samtliga
styrelseledamöter. Vidare ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut i verksamhet som
Justerandes sign.
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är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Varje ärendes karaktär ska
prövas av bolagets styrelse som bär ansvaret för att dessa frågor förs till kommunfullmäktige
för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår huruvida en fråga är av sådan beskaffenhet att
ägarens ställningstagande skall inhämtas, ska den underställas ägaren för sådant
ställningstagande.
Kommunfullmäktige har rätt att närvara vid årsstämma samt har rätt att, inom ramen för den
upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och VD, ställa frågor.
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen ett ansvar för att fortlöpande följa
verksamheten. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska ha en överblick och kontroll över
bolagets verksamhet, den s.k. uppsiktsplikten.
Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i bolaget. Lekmannarevisorerna ska årligen
lämna granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolaget ska kontinuerligt hålla ägaren informerad om sin verksamhet och om planerade
åtgärder av större vikt. Detta sker vid regelbundna ägarsamråd mellan kommunledning och
bolagsledning samt på endera partens initiativ vid behov.
Bolaget ska särskilt beakta av kommunfullmäktige fattade beslut beträffande internbank och
finanspolicy och givna direktiv beträffande borgen och ekonomi- och finansieringskreditiv.
Hur bolaget verkar i enlighet med kommunens styrdokument och beslut ska framgå av
bolagets verksamhetsplan/affärsplan.
Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom styrelsen
och dels mellan styrelse och verkställande direktör. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget
arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna
utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den internt är organiserad på
lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.
Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig och inrymmer
rutiner och funktioner som verkar kvalitetssäkrande. Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har
en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets
system för intern kontroll fungerar.

___
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KS.2015.9

KS § 35

Tilläggsanslag av investeringsmedel,
brandvattenförsörjning vid Surte båthamn
Kommunstyrelsens Mark- och exploateringsavdelning ansöker om att få ett tilläggsanslag på
2015-års investeringsbudget på 1 000 tkr. Investeringen avser utbyggnad av anläggning för
brandvattenförsörjning till Surte småbåtshamn omfattande ledningar, pumphus och
brandposter.
Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-09

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag på 1 000 tkr
till brandvattenförsörjning vid Surte småbåtshamn.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att se
över situationen för övriga båtklubbar så att likställda villkor för båtklubbarna i avseende
brandsläckning säkerställs för återrapportering till kommunstyrelsen under april månad.
Paula Örn (S) yrkar avslag på Mikael Berglunds tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag på 1 000 tkr
till brandvattenförsörjning vid Surte småbåtshamn.
Reservation

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (FP), Åke
Niklasson (C) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Mikael Berglunds yrkande.
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___
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KS.2014.174

KS § 36

Ändring av arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antog gällande arbetsordning för Ale kommunfullmäktige den
13 december 2010, § 170. Arbetsordningen har därefter ändrats.
Bifogat förslag innehåller åtta nya paragrafer, 2 a – 2 f, 6 a, 19 a och 48 §§, samt ny lydelse av
5-7 och 42-44 §§. Förslaget innebär därutöver att rubriken före 5 § erhåller en ny lydelse, att
rubriken före 41 § upphävs samt att nya rubriker införs före 44 och 48 §§.
Demokratiberedningen har den 24 november 2014, § 65, beslutat att ställa sig bakom förslaget.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-28
Protokoll 2014-11-24 - DB § 65
Gällande arbetsordning med anteckningar

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i fråga om arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige fattar följande beslut.
1 .5-7 och 40-44 §§ ska ha den lydelse som framgår under rubriken sektorns bedömning i
kommunstyrelsesektorns tjänsteutlåtande.
2. Det ska införas nio nya paragrafer, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 6 a, 19 a och 48 §§, med den
lydelse som framgår under rubriken sektorns bedömning i tjänsteutlåtandet.
3. Rubriken före 5 § ska ha den lydelse som framgår under rubriken sektorns bedömning i
tjänsteutlåtandet.
4. Rubriken före 41 § upphävs.
5. Det ska införas nya rubriker före 44 och 48 §§ med den lydelse som framgår under rubriken
sektorns bedömning i tjänsteutlåtandet.
6. Detta beslut träder i kraft den 1 april 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i fråga om arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige fattar följande beslut.
Justerandes sign.
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1 .5-7 och 40-44 §§ ska ha den lydelse som framgår under rubriken sektorns bedömning i
kommunstyrelsesektorns tjänsteutlåtande.
2. Det ska införas nio nya paragrafer, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 6 a, 19 a och 48 §§, med den
lydelse som framgår under rubriken sektorns bedömning i tjänsteutlåtandet.
3. Rubriken före 5 § ska ha den lydelse som framgår under rubriken sektorns bedömning i
tjänsteutlåtandet.
4. Rubriken före 41 § upphävs.
5. Det ska införas nya rubriker före 44 och 48 §§ med den lydelse som framgår under rubriken
sektorns bedömning i tjänsteutlåtandet.
6. Detta beslut träder i kraft den 1 april 2015.
___

Justerandes sign.
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KS.2014.222

KS § 37

Fördelning av medel ur utvecklingsfonden 2015
Nämnderna har inkommit med sina prioriteringar hur medlen ur utvecklingsfonden skall
användas under 2015. Sammanlagt finns förslag på användning av 12,1 Mkr. Förslaget är att
fördela 8,37 Mkr på följande sätt
Förslagsställare

Satsning

Belopp (Mkr)

KF

Säkra ridvägar

1,00

OAN
OAN
OAN

Ferieplatser
Yrkesintroduktion anställningar
Projekt Europeiska socialfonden

2,40
2,92
0,25

UN

Sysselsättning 16 - 20 år

0,80

SBN

Offentliga rummet

1,40

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-29

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela resurser till insatserna,
Säkra ridvägar, Ferieplatser, Yrkesintroduktionsanställningar, Projekt till ESF, sysselsättning
16-20 år samt Offentliga rummet, med belopp i enlighet med det i tjänsteutlåtandet beskrivna
förslaget.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att sektor kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela resurser till insatserna, Säkra ridvägar,
Ferieplatser, Yrkesintroduktionsanställningar, Projekt till ESF, sysselsättning 16-20 år samt Offentliga
rummet, med belopp i enlighet med det i tjänsteutlåtandet beskrivna förslaget.
ersätts med
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela följande resurser och belopp:

Justerandes sign.
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Förslagsställare

Satsning

KF

Säkra ridvägar

Belopp (Mkr)
1,00

OAN
OAN
OAN

Ferieplatser
Yrkesintroduktion anställningar
Projekt Europeiska socialfonden

2,23
2,92
0,25

UN

Sysselsättning 16 - 20 år

0,80

SBN

Offentliga rummet

0,80

Vuxenutbildning

0,40

Utredning Grön rehab

0,20

Mikael Berglund (M) yrkar att sektor kommunstyrelsens beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela resurser till insatserna, Säkra ridvägar,
Ferieplatser, Yrkesintroduktionsanställningar, Projekt till ESF, sysselsättning 16-20 år samt Offentliga
rummet, med belopp i enlighet med det i tjänsteutlåtandet beskrivna förslaget.
ersätts med
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela följande resurser och belopp:
Belopp
(Mkr)

Förslagsställare Satsning
KF

Säkra ridvägar

1,00

OAN

Projekt Europeiska socialfonden

0,25

UN

Sysselsättning 16 - 20 år

0,80

SBN

Offentliga rummet

0,80

Sommarjobbsförmedling

0,50

Bygga varumärket Ale kommun på ett sätt som också inkluderar
ungdomar

5,25

Dennis Ljunggren (S) yrkar avslag på Mikael Berglunds yrkande.

Justerandes sign.
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Mikael Berglunds yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela följande resurser och
belopp:
Förslagsställare

Satsning

Belopp (Mkr)

KF

Säkra ridvägar

1,00

OAN
OAN
OAN

Ferieplatser
Yrkesintroduktion anställningar
Projekt Europeiska socialfonden

2,23
2,92
0,25

UN

Sysselsättning 16 - 20 år

0,80

SBN

Offentliga rummet

0,80

Vuxenutbildning

0,40

Utredning Grön rehab

0,20

Deltagande i beslut

Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i beslutet.
Reservation

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Åke Niklasson (C) och
Rose-Marie Fihn (FP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___

Justerandes sign.
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KS.2013.108

KS § 38

Motion från Paula Örn (S) angående utvecklande
feriearbeten i Ale kommun
Paula Örn (S) har motionerat att samtliga som söker feriearbeten skall ges möjlighet att få en
plats. Vidare föreslås att formerna för arbetet skall utvecklas så att de blir mer lika hur man
söker arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Samtliga remissinstanser är principiellt
positiva och tre av fyra har föreslagit bifall till motionen. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden förslog avslag med hänvisning till medelsbrist. Under 2015 kan
intentionerna i motionen genomföras om resurser ställs till förfogande ur utvecklingsfonden.
Från 2016 och framåt måste behovet arbetas in i den ordinarie budgetprocessen.
Vid genomförande 2015 är det viktigt att näringslivet i större utsträckning involveras.
Arbetsmarknadsenheten inom ATO är den enhet som bör leda arbetet med
implementeringen.
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-29
Motion från Paula Örn (S), 2013-05-02

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Protokollsanteckning

Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Åke
Niklasson (C), Ingela Nordhall (AD), Robert Jansson (SD), Paula Örn (S), Dennis Ljunggren
(S), Christina Oskarsson (S), Klas Karlsson (S), Sonny Landerberg (MP) och Johnny Sundling
(V) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi vill understryka att motionens bärande tanke handlar om utökad samvekan med näringslivet
och att målet är att allt fler ungdomar ska få feriearbete hos privata arbetsgivare.
___

Justerandes sign.
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___

Justerandes sign.
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KS.2013.186

KS § 39

Revidering av Ale kommuns Energi- och
klimatplan
Förslag till revidering av Ale kommuns Energi- och klimatplan behandlades på
kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-03 och där beslutades (KS §102) att:
Återremittera ärendet till sektor kommunstyrelsen med uppdrag att klargöra procentsatserna i
delmål 1 om nybebyggelse, delmål 2 om resor med kollektivtrafik och delmål 3 om biltrafik
samt anpassa delmål 3 till att bli likalydande som delmål 7 om växthusgasutsläpp.
Delmål 1: När det gäller delmål 1 så har kommunen möjlighet att i detaljplan planera all
bebyggelse nära kollektivtrafik och statistik från 2010, 2011 och 2012 visar att så skett till
100%. Målet är därför ändrat till 100%.
Delmål 2: Målet ändrat till fördubblat resande. Statistik på andel resor med kollektivtrafik
kommer när en ny resvaneundersökning genomförs av Västra Götalandsregionen under 2015.
Delmål 3 och 7: Tillgången till statistik omöjliggör att delmålen anpassas till att bli likalydande.
Möjligheten att påverka respektive mål gör den nuvarande formuleringen mest lämplig.
Ale kommuns energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige i november 2011.
I planen föreslogs en revidering av delmålen under 2013. Revideringen har inneburit att
renodla delmålen för att göra dessa enklare för verksamheterna att ta till sig. Delmålen har
blivit färre till antalet samtidigt som en handlingsplan för att uppnå målen har tillkommit. För
att stämma överens med övrigt strategiskt arbete inom kommunen har målåret satts till 2018.
Övrigt innehåll i Energi- och klimatplanen är inte reviderat.
Sektorn bedömer att den i och med denna revidering får delmål och åtgärder som ger
möjligheter till ett effektivt arbete som ger minskade utsläpp av växthusgaser.
Resurser som krävs för att nå målen skall hanteras i varje nämnds ordinarie budgetprocess.
Beslutsunderlag








Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-12-01
Energi- och klimatmål
Handlingsplan
Energi- och klimatplan
Protokoll 2014-12-16 - KSau § 125
Protokoll 2015-01-22 - KS § 22

Justerandes sign.
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Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar Energi- och klimatplanens reviderade delmål och handlingsplan
med följande ändringar:
delmål 1
100 procent av all ny bebyggelse inom detaljplanelagt område ska planeras till kollektivtrafiknära lägen.
ersätts med:
90 procent av all ny bebyggelse inom detaljplanelagt område ska planeras till kollektivtrafiknära lägen.
nyckeltal till delmål 1
Andel ny bebyggelse med maximalt 600 m till busshållplats, 1200 m till pendeltågsstation och en turtäthet på
minst 10 dubbelturer per vardag
ersätts med:
Andel ny bebyggelse med cirka 600 m till busshållplats med en turtäthet på minst 10 dubbelturer per vardag
eller 1200 m till pendeltågsstation
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-13 § 7 och 2015-01-22 § 22 att bordlägga ärendet.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att nyckeltal till delmål 2
Antal resor med kollektivtrafik per invånare
ersätts med
Antal resor med kollektivtrafiken (tåg och buss) per invånare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att delmål 3
Körsträckan med bil per person och år ska minska med 15 procent.
ersätts med
Utsläppen av fossila bränslen från bilkörning ska minska.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att nyckeltal till delmål 3
Körsträcka per person och år
Justerandes sign.
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ersätts med
Andel registrerade fordon som drivs helt eller delvis med icke-fossila bränslen. Körsträcka per person och år
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att delmål 8
Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp ska minska genom att minska andelen nötkött med 25
procent.
utgår.
Robert Jansson (SD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar att delmål 1
100 procent av all ny bebyggelse inom detaljplanelagt område ska planeras till kollektivtrafiknära lägen.
utgår.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar att delmål 2
Antal resande med kollektivtrafik ska fördubblas.
utgår.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar att delmål 3
Körsträckan med bil per person och år ska minska med 15 procent.
utgår.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar att delmål 10
Minst 50 procent av det drivmedel som används i kommunens fordon och arbetsredskap ska utgöras av
förnyelsebara bränslen.
utgår.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Justerandes sign.
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag inklusive delmål 4, 5, 6, 7, 9
och 11 och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sina tre egna ändringsyrkanden och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons tre ändringsyrkanden avseende delmål 1,2
och 3 och finner att kommunstyrelsen avslår desamma.
Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag avseende delmål 8 och
dels på Mikael Berglunds ändringsyrkande avseende delmål 8 och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag avseende delmål 8.
Omröstning begärs.
Ordförande framställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns av
kommunstyrelsen.
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets beslutsförslag avseende delmål 8.
Nej-röst för bifall till Mikael Berglunds ändringsyrkande.
Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för bifall till arbetsutskottets beslutsförslag avseende delmål 8 mot 6 nej-röster
för bifall till Mikael Berglunds ändringsyrkande beslutar kommunstyrelsen med stöd av
kommunallagen 5 kap 44 § ordförandens utslagsröst att bifalla arbetsutskottets beslutsförslag
avseende delmål 8.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Paula Örn (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Sonny Landerberg (MP)

X

Johnny Sundling (V)

X

Nej

Avstår

Mikael Berglund (M)

X

Dan Björk (M)

X

Carina Zito Averstedt (M)

X

Justerandes sign.
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Rose-Marie Fihn (FP)

X

Åke Niklasson (C)

X

Ingela Nordhall (AD)

─

Robert Jansson (SD)
Summa

X
6

6

0

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag avseende delmål 10 och
dels på Robert Janssons ändringsyrkande avseende delmål 10 och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag avseende delmål 10 .

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Energi- och klimatplanens reviderade
delmål och handlingsplan med följande ändringar:
1. delmål 1
100 procent av all ny bebyggelse inom detaljplanelagt område ska planeras till kollektivtrafiknära lägen.
ersätts med:
90 procent av all ny bebyggelse inom detaljplanelagt område ska planeras till kollektivtrafiknära lägen.
2. nyckeltal till delmål 1
Andel ny bebyggelse med maximalt 600 m till busshållplats, 1200 m till pendeltågsstation och en turtäthet på
minst 10 dubbelturer per vardag
ersätts med:
Andel ny bebyggelse med cirka 600 m till busshållplats med en turtäthet på minst 10 dubbelturer per vardag
eller 1200 m till pendeltågsstation
3. nyckeltal till delmål 2
Antal resor med kollektivtrafik per invånare
ersätts med
Antal resor med kollektivtrafiken (tåg och buss) per invånare
4. delmål 3
Justerandes sign.
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Körsträckan med bil per person och år ska minska med 15 procent.
ersätts med
Utsläppen av fossila bränslen från bilkörning ska minska.
5. nyckeltal till delmål 3
Körsträcka per person och år
ersätts med
Andel registrerade fordon som drivs helt eller delvis med icke-fossila bränslen. Körsträcka per person och år
Deltagande i beslut

Ingela Nordhall (AD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar i beslutet
avseende delmål 8.
Reservation

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Åke Niklasson (C) och
Rose-Marie Fihn (FP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende delmål 8.
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende delmål 1, 2, 3, 8
och 10 med följande motivering:
Vi reserverar oss mot att anta delmål 1, 2, 3, 8 och 10 med motivering under respektive mål.
1. 90 procent av all ny bebyggelse inom detaljplanelagt område ska planeras till kollektivtrafiknära lägen.
Det finns en risk att vi omöjliggör byggnation i vissa områden framöver med ett sådant mål. Vi
kan komma att låsa in oss i ett hörn.
2. Antal resande med kollektivtrafik ska fördubblas.
Det intressanta är inte vilket färdsätt våra invånare använder utan hur mycket utsläpp vi
genererar.
3. Utsläppen av fossila bränslen från bilkörning ska minska.
Med en sådan skrivning tappar vi hela begreppet ”mål”. Detta ”mål” är inte målsatt hur långt
vi vill komma? Det är dessutom en inskränkning hos våra invånare. De ska vara fria att välja
vilken typ av fordon som de önskar och har råd med. Friheten är överordnad i detta fallet.
8. Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp ska minska genom att minska andelen nötkött med 25
procent.
Kommunens inköp av nötkött är inte särskilt stor därav jagar vi småpotatis med mål som
ovan. Vi har vegetariska alternativ för dem som önskar andra alternativ. Dessutom blir det en
för stor inskränkning hos den enskilde. Det fria valet ska få råda i vår kommun. Vi kan inte gå
Justerandes sign.
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med på att jaga småpotatis och skuldbelägga kommunens äldre och barn.
10. Minst 50 procent av det drivmedel som används i kommunens fordon och arbetsredskap ska utgöras av
förnyelsebara bränslen.
Även om vi närmar oss målet om att 100 procent av kommunens bilar ska vara miljöfordon så
kan de fortfarande vara sådana som drivs av fossilt bränsle. Och även om det är hybridbilar så
drar de fossila bränsle. Idag finns t.ex. ingen konventionell lösning för lätta lastbilar och
arbetsredskap. Vi ska inte anta mål som vi kommer få problem att uppnå. Vi anser inte att
detta mål är förankrat i vare sig ekonomi och verklighet.
___

Justerandes sign.
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KS.2011.162

KS § 40

Beslut om att motta statsbidrag för förebyggande
åtgärder mot naturolycka
Asp- och Rönnvägen i Alafors är områden som har geotekniskt instabil mark. Inför att
fastighetsägarna skall utföra förstärkningsarbeten i området har Ale kommun som huvudman
för åtgärden ansökt om bidrag hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Myndigheten har beslutat att bevilja Ale kommun 2 000 000 kr för förebyggande åtgärder vid
Asp- och Rönnvägen. Ale kommun måste besluta om att ta emot statsbidraget.
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-19
Beslut om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolycka

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ta emot 2 000 000 kr i statsbidrag från MSB att användas till
geotekniska förstärkningsåtgärder på Asp- och Rönnvägen i Alafors.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta emot 2 000 000 kr i statsbidrag från MSB att användas till
geotekniska förstärkningsåtgärder på Asp- och Rönnvägen i Alafors.
___
Beslutsexpediering
Exploateringsingenjören

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

30(37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-02-10

KS.2015.33

KS § 41

Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsordning avseende personalområdet
Nuvarande delegeringsordning för kommunstyrelsen antogs av kommunstyrelsen 2013-12-03,
§ 233. Med anledning av att tydliggöra ansvaret av personalfrågorna finns behov av att revidera
/ändra delegeringsordningen. Revideringen /tillägget omfattar området
personal/organisationsärenden.
Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-29

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen reviderar sin delegeringsordning med följande tillägg,
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

Kommentar/villkor

Övriga personalärenden
11

Beslut som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare med undantag av att
lämna uppdrag som avses i 6 kap 3 §
lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.

KS AU

I den mån
beslutanderätten inte är
delegerad ovan eller
utgör ren verkställighet

Kommunstyrelsen beslutar att revideringen ska gälla from den 2015-02-15 och tillsvidare.

Justerandes sign.
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Beslut
Kommunstyrelsen reviderar sin delegeringsordning med följande tillägg,
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

Kommentar/villkor

Övriga personalärenden
11

Beslut som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare med undantag av att
lämna uppdrag som avses i 6 kap 3 §
lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.

KS AU

I den mån
beslutanderätten inte är
delegerad ovan eller
utgör ren verkställighet

Kommunstyrelsen beslutar att revideringen ska gälla from den 2015-02-15 och tillsvidare.
___
Beslutsexpediering
Samtliga sektorschefer
Kommunchefen
Administrativa chefen på sektor kommunstyrelsen
HR-chefen
Kommunjuristen
Utvecklings- och förvaltningssekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32(37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-02-10

KS.2015.35

KS § 42

Årsredovisning Kommunstyrelsen 2014
Årsredovisning för 2014 har upprättats inom sektor kommunstyrelsen. De viktigaste delarna
av årsredovisningen omfattar kund/brukare, processer, resurser och ekonomi.
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-29
Årsredovisning 2014 för kommunstyrelsen

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2014.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2014.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ekonomichefen
Kommunfullmäktige
För kännedom
Chefer inom sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

33(37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-02-10

KS.2014.254

KS § 43

Förändrade kommunbidragsramar 2015 efter ny ITdebiteringsmodell och ny ekonomorganisation
När kommunfullmäktige i november 2014 beslutade om verksamhetsplan och budget för 2015
var inte utredningarna om ny ekonomimodell avseende IT och ny centraliserad ekonomorganisation klar. Kommunstyrelsen fick uppdrag att förändra kommunbidragsramarna när
det arbetet var klart. Utredningarna är nu klara och förändrade kommunbidragsramar enligt
bilaga 1 i tjänsteutlåtandet föreslås.
Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-21

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela kommunbidragsramarna enligt bilaga 1 i
tjänsteutlåtandet efter ny modell för IT-debitering och ny ekonomorganisation.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela kommunbidragsramarna enligt bilaga 1 i
tjänsteutlåtandet efter ny modell för IT-debitering och ny ekonomorganisation.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Budgetchefen
För kännedom
Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-02-10

KS.2015.3

KS § 44

Val av politikerombud till föreningen Sveriges
Ekokommuner
Kommunstyrelsen har att välja ett politikerombud och en ersättare till föreningen Sveriges
Ekokommuner för perioden 2015-2018.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen väljer Carlos Trischler (MP) till politikerombud till
föreningen Sveriges Ekokommuner för perioden 2015-2018.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen väljer Dan Björk (M) till ersättare som
politikerombud till föreningen Sveriges Ekokommuner för perioden 2015-2018.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Carlos Trischler (MP) till politikerombud till föreningen Sveriges
Ekokommuner för perioden 2015-2018.
Kommunstyrelsen väljer Dan Björk (M) till ersättare som politikerombud till föreningen
Sveriges Ekokommuner för perioden 2015-2018.
___
Beslutsexpediering
Föreningen Sveriges Ekokommuner
De valda
HR-avdelningen
Kommunsekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35(37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-02-10

KS.2015.6

KS § 45

Redovisning av delegeringsbeslut
Allmänna ärenden

1. Kommunchefens beslut att låta utbildningsnämnden bereda Sverigedemokraternas motion
om att införa klassmorfarsystem, 2015-01-27.
2. Kommunchefens beslut om att låta kommunstyrelsen bereda Framtid i Ales motion om
jämställdhetsarbete inom Ale kommun, 2015-01-27.
3. Kommunchefens beslut om att Fredrik Niord eller den som han i sitt ställe förordnar,
befullmäktigas att inför mark- och miljödomstolen föra Ale kommuns talan i mål F3027-14 vid
Vänersborgs tingsrätt, 2015-01-26.
Personalärenden

4. Kommunchefens beslut om att förordna Ellinor Seth till tillförordnad sektorchef på sektor
arbete, trygghet och omsorg 2015-01-31 - 2015-02-15, 2015-01-23.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-02-10

KS.2015.5

KS § 46

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Återrapportering från höstens ortsutvecklingsmöten 2014, kommunfullmäktiges beslut 201412-15 § 153 inklusive bilagor
Val av 3 representanter till Rådet för hälsa och trygghet för tiden 2015-2018 samt val av
ordförande, kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 192
Ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring för kommunens nämnder m.m. för
mandatperioden 2015-2018, kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 198
Komplettering av Ale kommuns arvodesbestämmelser med bland annat regelverk för kurser
och konferenser, kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 201
Nämndplan och budget 2015, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-01-22 § 11
inklusive bilaga
Val av ledamot och ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor 2015-2018, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-01-22 § 14
Val av ledamot och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 2015-2018, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-01-22 § 15
Diverse

Skrivelse till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden om en näridrottsplats i Bohus,
Ale ungdomsråd, 2015-01-13
Kommunal redovisning - Vilket ansvar har politikerna?, folder från Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR), 2015-01-30
Hemlöshet - en fråga om bostäder, slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 20122014 inklusive bilagor

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-02-10

KS.2015.49

KS § 47

Glaskrossning vid E45
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt
nära följa ärendet.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt nära följa ärendet.
___
Beslutsexpediering
Kommunchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

