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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 – 15:15
(ajournering 10:00-10:10, 10:59-11:02, 12:05-13:00 och 13:55-14:05)

Beslutande och
tjänstgörande ersättare

Paula Örn (S), ordförande
Björn Norberg (S)
Christina Oskarsson (S)
Klas Karlsson (S)
Sonny Landerberg (MP)
Jenny Sandkvist (MP) tjg för 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

Dennis Ljunggren (S)
Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Stefan Hagman (S)
Maj Holmström (M)
Erik Karlsson (M)
Sune Rydén (KD)
Ina Näsmark (FiA)
Peter Fri (SD) § 140-144

Övriga deltagande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Hanna Tjusling (SD), ledamot i styrgruppen för sociala
området i GR § 140-141
Lars Lindström, mark- och exploateringschef § 142
Håkan Spång, administrativ chef § 143
Per Persson, bredbandssamordnare § 145
Magnus Blombergsson, verksamhetschef plan och bygg
§ 146
Emely Lundahl, planarkitekt § 146
Magnus Lövdahl, planarkitekt § 146

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Nödinge, Ale Torg 7
2015-08-19 kl. 14:30
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

Underskrifter
Paragrafer:140 - 154
Sekreterare:
Hanna Larsson
Ordförande:
Paula Örn
Justerande:
Mikael Berglund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-08-18

Datum för anslags uppsättande

2015-08-20

Datum för anslags nedtagande

2015-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift
Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

Innehåll
KS § 140

Godkännande av dagordning

5

KS § 141

Information om styrgruppernas arbete i Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)

6

KS § 142

Information om mark- och exploateringsavdelningen

7

KS § 143

Information om den administrativa avdelningen

8

KS § 144

Kommunchefen informerar

9

KS § 145

Bredbandsinformation

10

KS § 146

Information om fördjupad översiktsplan för Nödinge

11

KS § 147

Svar på motion från Sverigedemokraterna om att införa
saltfria gator och vägar

12 - 13

KS § 148

Förvärv av fastigheterna Nödinge 1:22 och 1:226 via köp av
bolag

14 - 15

KS § 149

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år
2015

16 - 17

KS § 150

Revidering av kommunfullmäktiges protokoll 2015-06 15 §
103 avseende budget och verksamhetsplan 2016

18 - 19

KS § 151

Kommunstyrelsens inriktningsdokument för budget och
verksamhetsplan 2016

KS § 152

Redovisning av delegeringsbeslut

KS § 153

Delgivningar

23

KS § 154

Delgivning av granskningsrapporter

24

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

20
21 - 22
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.4

KS § 140

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.7

KS § 141

Information om styrgruppernas arbete i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Ledamot i styrgruppen för sociala området i GR Hanna Tjusling (SD) informerar om
styrgruppens arbete.
Vice ordförande i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad i GR och 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen Mikael Berglund (M) informerar om styrgruppens arbete.
1:e vice ordförande i GR:s förbundsstyrelses presidium och ordförande i kommunstyrelsen
Paula Örn (S) informerar om förbundsstyrelsens arbete.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.7

KS § 142

Information om mark- och
exploateringsavdelningen
Mark- och exploateringschef Lars Lindström informerar om mark- och
exploateringsavdelningen avseende organisation, markfrågor, exploateringsfrågor, planfrågor,
pågående bostadsutbyggnad, färdig detaljplan - byggande inte påbörjat, pågående detaljplan
bostäder och verksamhetsområden.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.7

KS § 143

Information om den administrativa avdelningen
Administrativ chef Håkan Spång informerar om den administrativa avdelningens uppdrag och
organisation.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.7

KS § 144

Kommunchefen informerar
Kommunchef Björn Järbur lämnar information inom följande områden:
·
·
·
·

McDonalds
Vattenläckor sommaren 2015
Införande av nytt HR-system
Serviceorganisationen
- Start 1 januari 2016
- Rekrytering av servicechef
Kontaktcenter - start 1 oktober
Skolresultaten 2015
Skatteprognos
Asylsökande och ensamkommande flyktingbarn
Sektorschef för sektor arbete, trygghet och omsorg
- Tillförordnad chef är Rune Strömberg
- Rekryteringen av ny sektorschef har påbörjats
Utvecklingsdagar förvaltningsledningen
Månadsavstämning juni
- Dialog med sektor arbete, trygghet och omsorg om hemtjänsten och nödvändig
utveckling
Balanserad styrning juni 2015

·
·
·
·
·
·
·
·

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.7

KS § 145

Bredbandsinformation
Bredbandssamordnare Per Persson informerar om fiberutbyggnad i Ales tätorter.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.7

KS § 146

Information om fördjupad översiktsplan för
Nödinge
Verksamhetschef plan och bygg Magnus Blombergsson, planarkitekt Emely Lundahl och
planarkitekt Magnus Lövdahl informerar om fördjupning av översiktsplanen för Nödinge.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.159

KS § 147

Svar på motion från Sverigedemokraterna om att
införa saltfria gator och vägar
Enheten för infrastruktur håller med motionärerna om vikten av att minimera den
klimatpåverkan som verksamheten utgör. Därför har frågan om saltfria vägar utretts.
Motionen nämner flera argument för att saltfria vägar minimerar klimatpåverkan då vägsaltet
påverkar livslängden på bilar och väganläggningar men inte minst naturen i närområdet. I Ale
kommun används därför bara vägsalt på vägar med särskilda behov av ökad trafiksäkerhet och
framkomlighet.
Vägsalt används idag främst på vägar med branta lutningar. Branta vägar är svåra att hålla
halkfria genom grusning eftersom gruset hamnar i spår och förflyttas nedåt i backen allt
eftersom vägen trafikeras. De branta vägarna behöver därför grusas med mycket kortare
intervall än övriga vägar. De kommuner och områden som har infört saltfria vägar är ofta
kommuner med liten topografisk variation vilket underlättar halkbekämpning med sand eller
grus. Att införa saltfria gator och vägar i Ale kommun skulle medföra en helt annan
beredskap för halkbekämpning av backiga vägar för att bibehålla dagens trafiksäkerhet och
framkomlighet för kommunens invånare. Utöver vägar med branta lutningar används även
vägsalt kring kommunens skolor då trafiksäkerheten i dessa områden prioriteras extra högt.
Vissa kommunala industrigator saltas också eftersom tunga fordon har ofta större bekymmer
vid halka.
I Ale kommun är det infrastrukturenheten som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning.
Eftersom vägsaltet har negativ påverkan på anläggningar och natur arbetar
infrastrukturenheten redan idag med att minimera användandet av vägsalt i kommunen. Ett
kartmaterial har tidigare upprättats för att ha en översikt på vilka områden som saltas i
kommunen. Detta kartmaterial uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att vägar inte saltas
i onödan.
Med ovanstående argument anser inte enheten för infrastruktur att det finns skäl att införa
helt saltfria vägar i Ale kommun.
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2015-06-04
Motion om att Ale kommun utreder möjligheten att införa saltfria gator och vägar,
2015-04-27

Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

Yrkande

Robert Jansson (SD) yrkar bifall till motionen.
Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor samhällsbyggnads beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sektor samhällsbyggnads beslutsförslag och dels på
Robert Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sektor
samhällsbyggnads beslutsförslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.194

KS § 148

Förvärv av fastigheterna Nödinge 1:22 och 1:226
via köp av bolag
Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av bolaget En väg efter rätt Tanke AB
innehållande fastigheterna Nödinge 1:22 och 1:226 har upprättats. Priset för aktierna är ca 8
miljoner kronor och då ingår de två fastigheterna som tillsammans värderats till ca 9,0-9,5 milj
kronor. Det slutliga priset kan inte fastställas innan tillträdesbokslut upprättats i samband med
tillträdet den 1 oktober 2015. Med förvärvet följer en latent reavinstskatt om ca 1,675 milj
kronor som kommunen får erlägga när fastigheterna tas ur bolaget. Sektorn föreslår att
bolaget avvecklas efter köpet efter det att fastigheterna överlåtits från bolaget till kommunen.
Fastigheterna har ett strategiskt läge i norra delen av Ale torg och kommer så småningom att
behöva tas i anspråk för utveckling av Nödinge centrum. Fram till dess föreslås fastigheterna
drivas vidare med nuvarande hyresgäster och arrendator kvar.
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-06-04 .
Aktieöverlåtelseavtal
Karta utvisande fastigheterna

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieöverlåtelseavtal
mellan Ale kommun och ägaren av En väg efter rätt Tanke AB (innehållande fastigheterna
Nödinge 1:22 och 1:226) vari aktierna överlåts för ca 8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens
ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera köpet med medel som i budget
är avsatta för inköp av mark till markreserven.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse kommunchef Björn Järbur till
ordinarie ledamot och mark- och exploateringschef Lars Lindström till suppleant i En väg
efter rätt tanke AB.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till styrelsen i bolaget att
tillsammans med sektorn avveckla bolaget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieöverlåtelseavtal
mellan Ale kommun och ägaren av En väg efter rätt Tanke AB (innehållande fastigheterna
Nödinge 1:22 och 1:226) vari aktierna överlåts för ca 8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens
ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera köpet med medel som i budget
är avsatta för inköp av mark till markreserven.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse kommunchef Björn Järbur till
ordinarie ledamot och mark- och exploateringschef Lars Lindström till suppleant i En väg
efter rätt tanke AB.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till styrelsen i bolaget att
tillsammans med sektorn avveckla bolaget.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.203

KS § 149

Förfrågan från Kommuninvest om särskild
medlemsinsats år 2015
Kommuninvest har ställt en förfrågan till Ale kommun huruvida intresse finns att utnyttja
den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Föreningsstämman fastställde
2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening där det bland annat
tillkommit möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av
medlemskapet. I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare
samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre
skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars skulle betalas. Förekommande
återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen uppnår de högre
insatsnivåerna - till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är
knuten till storleken på återbäringen och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist
bortfalla. Ale kommuns uppgifter om insatskapital framgår i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. För
närvarande uppskattas Ale kommuns insatskapital till 415,36 kr per invånare vilket klart
överstiger miniminivån på 200 kr per invånare. Den beslutade högstanivån är 900 kr per
invånare och innebär att Ale kommun ska betala in ytterligare 13 775 tkr. För att uppnå de två
mellanliggande nivåerna , 50% respektive 75% av högsta nivån krävs inbetalningar på 985 tkr
alternativt 7 380 tkr.
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast 2015-10-30 för att extra
inbetalning ska kunna ske i år. Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång för
att få beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala
in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte. Föreningen kan inte i
förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli under kommande år. Nivån
bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen eftersträvar dock att kompensera
medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem.
Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär, enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-06-09
Förfrågan från Kommuninvest

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun till
Kommuninvest ska erlägga en särskild insats till högsta nivån motsvarande 900 kronor per
invånare, vilket beräknas till ett insatsbelopp på 13 774 972 kr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun till
Kommuninvest ska erlägga en särskild insats till högsta nivån motsvarande 900 kronor per
invånare, vilket beräknas till ett insatsbelopp på 13 774 972 kr.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.88

KS § 150

Revidering av kommunfullmäktiges protokoll 201506 15 § 103 avseende budget och verksamhetsplan
2016
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 § 103 att fastställa budget och verksamhetsplan
2016. Beslutet i det justerade protokollet blev inte enligt det yrkande som Paula Örn (S)
framlade på mötet.
Under rubrik 5.1.1 yrkade Paula Örn (S) att i förhållande till målsättningen andel elever som
nått målen i alla ämnen ska öka stryka ”Målet för 2018 är 77% . För 2016 är målet 71%.” Vid
justeringstillfället stod istället att samtliga prioriterade mått för stycke 5.1 ska styrkas. Detta är
inte i enlighet med det yrkande som fullmäktige tog ställning till på junisammanträdet.
Under rubrik 5 i Budget och verksamhetsplan för 2016 ska därför följande text stå.
5.1.1 Prioriterade mått
·
·
·

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program ska öka. Målet för 2018
är 95 %. För 2016 är målet 87 %.
Andel elever som nått målen i alla ämnen ska öka.
Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är
55 %. För 2016 är målet 44 %.

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-08-11

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillföra följande text till
rubriken 5.1 Lust att lära i Verksamhetsplan med budget 2016-2019:
·
·
·

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program ska öka. Målet för 2018
är 95 %. För 2016 är målet 87 %.
Andel elever som nått målen i alla ämnen ska öka.
Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är
55 %. För 2016 är målet 44 %.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillföra följande text till
rubriken 5.1 Lust att lära i Verksamhetsplan med budget 2016-2019:
·

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program ska öka. Målet för 2018
är 95 %. För 2016 är målet 87 %.

·

Andel elever som nått målen i alla ämnen ska öka.

·

Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är
55 %. För 2016 är målet 44 %.

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.239

KS § 151

Kommunstyrelsens inriktningsdokument för
budget och verksamhetsplan 2016
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2016 ska respektive
nämnd och styrelse fatta beslut om inriktning för det egna ansvarsområdet.
Beslutsunderlag

·

Inriktningsdokument kommunstyrelsen 2016 från Socialdemokraterna,
Aledemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen antar inriktningsdokument för budget och
verksamhetsplan 2016 i enlighet med förslag från Socialdemokraterna, Aledemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunstyrelsen antar inriktningsdokument för budget och verksamhetsplan 2016 i enlighet
med förslag från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Deltagande i beslut

Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-08-18

KS.2015.6

KS § 152

Redovisning av delegeringsbeslut
Allmänna ärenden

1. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att Ale kommun avstår att besvara Miljö- och
energidepartementets remiss M2013/1724/Ke - Skrivelse om införande av 18-årsgräns för
kosmetiska solarier, 2015-06-23.
Ekonomiärenden

2. Ekonomichefens beslut om upplåning av 20 000 000 kr (lånenummer 75694) från
Kommuninvest enligt deras offert daterad 2015-06-05. Ränta 3 månaders STIBOR+0,26%
utan amortering. Lånet löper under tiden 2015-06-22 till 2017-06-12, 2015-06-10.
3. Kommunchefens beslut om att tilldela Nol-Alafors vägförening ett bidrag om 31.700
kronor ur kommunstyrelsen ram för oföruttsedda utgifter, 2015-06-29.
Upphandlingsärenden

4. Upphandlingschefens beslut om undertecknande av kontraktshandlingar efter genomförd
upphandling i ärende om avtal gällande blommor m.m., 2015-03-26.
5. Upphandlingschefens beslut om undertecknande av kontraktshandlingar efter genomförd
upphandling i ärende om ramavtal avseende legitimerade sjuksköterskor för inhyrning,
2015-04-13.
6. Upphandlingschefens beslut om undertecknande av kontraktshandlingar efter genomförd
upphandling i ärende om ramavtal gällande elcykel, cykel samt service och underhåll,
2015-05-04.
7. Upphandlingschefens beslut om undertecknande av kontraktshandlingar efter genomförd
upphandling i ärende om ramavtal avseende juridisk kompetens inom LSS för Ale kommun,
2015-06-16.
8. Upphandlingschefens beslut om undertecknande av kontraktshandlingar efter genomförd
upphandling i ärende om ramavtal avseende inhyrning av entreprenadtjänster, grävtjänster,
rörläggare och anläggare, 2015-06-22.
9. Upphandlingschefens beslut om undertecknande av kontraktshandlingar efter genomförd
upphandling i ärende om ramavtal gällande värdehantering, 2015-06-25.
10. Upphandlingschefens beslut om undertecknande av kontraktshandlingar efter genomförd
upphandling i ärende om ramavtal avseende tolkförmedling av kontakttolkar, telefontolkar
och översättningstolkar, 2015-07-03.

Justerandes sign.
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Personalärenden

11. Kommunchefens beslut om att förordna Ebba Sjöstedt till tillförordnad sektorchef på
sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-04-24 - 2015-04-29, 2015-04-17.
12. Kommunchefens beslut om att förordna Ellinor Seth till tillförordnad sektorchef på
sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-04-30 - 2015-05-04, 2015-04-17.
13. Kommunchefens beslut om att förordna Tomas Nilsson till tillförordnad sektorchef på
sektor utbildning, kultur och fritid vecka 30, 31 och 32 samt förordna Johanna Olsson till
tillförordnad sektorchef på sektor utbildning, kultur och fritid vecka 29, 2015-04-29.
14. Kommunchefens beslut om att förordna Cecilia Stedt till tillförordnad administrativ chef
på sektor kommunstyrelsen 2015-07-06 - 2015-07-31, 2015-06-15.
15. Kommunchefens beslut om att förordna Helena Lindberg till tillförordnad sektorchef på
sektor samhällsbyggnad 2015-06-17 - 2015-07-05 samt förordna Magnus Blombergsson till
tillförordnad sektorchef på sektor samhällsbyggnad 2015-07-06 - 2015-07-19, 2015-06-16.
16. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att förordna Helene Ramert till tillförordnad
kommunchef 2015-07-06 - 2015-07-19, 2015-06-16.
17. Kommunchefens beslut om att förordna Ebba Sjöstedt till tillförordnad sektorchef på
sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-06-19 - 2015-07-16, 2015-06-18.
18. Kommunchefens beslut om att förordna Ellinor Seth till tillförordnad sektorchef på
sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-07-17 - 2015-08-17, 2015-06-18.
19. Kommunchefens beslut om att förordna Ellinor Seth till tillförordnad sektorchef på
sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-06-25 - 2015-06-29, 2015-06-22.
20. Tillförordnade sektorschefens på sektor samhällsbyggnad beslut om att förordna Dragan
Danilovic till tillförordnad verksamhetschef miljö 2015-06-29 - 2015-07-12, förordna Karin
Svenning till tillförordnad verksamhetschef miljö 2015-07-13 - 2015-07-19 samt förordna
Marie Lindström till tillförordnad verksamhetschef miljö 2015-07-27 - 2015-08-16,
2015-06-23.
21. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att förordna Carita Sandros till tillförordnad
kommunchef 2015-07-20 - 2015-08-02, 2015-06-23.
22. Kommunchefens beslut om att förordna Monika Lechelt till tillförordnad ekonomichef
2015-07-20 - 2015-08-02, 2015-06-23.
23. Kommunchefens beslut om att förordna Margareta Kindberg till tillförordnad
ekonomichef 2015-08-03 - 2015-08-09, 2015-06-29.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
Justerandes sign.
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KS.2015.5

KS § 153

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Minnesanteckningar inklusive bilaga från ägarråd i Grefab, 2015-02-26
Minnesanteckningar inklusive bilaga från ägarråd i Renova AB, 2015-02-26
Justering av budgetramar, kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-03-19 § 27 inklusive bilaga
Revidering av nämndplan och budget 2015, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
2015-03-19 § 38 inklusive bilagor
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun, kommunfullmäktiges beslut
2015-06-15 § 101
Uppföljningsrapport april 2015, kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 102
Budget och verksamhetsplan 2016, kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 103
Diverse

Yttrande till Remiss på kompletteringsutredningar till ansökan om tillstånd till vindkraftpark
Fyrskog, Lerums kommun, undertecknat yttrande 2015-06-05
Information om verksamheten i Leader Göta Älv, skrivelse från Leader Göta älv 2015-06-15

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___
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KS.2015.8

KS § 154

Delgivning av granskningsrapporter
Inkommen granskningsrapport om debiteringsrutiner vid Sörmossens återvinningscentral,
KPMG AB, 2015-07-02
Inkommen granskningsrapport om arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd, KPMG AB,
2015-07-03
Inkommen granskningsrapport om rutiner för hantering av privata medel, KPMG AB,
2015-07-03

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.
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