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2013.250
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Aktieägartillskott till Svenljunga Verksamhetslokaler AB
och Svenljunga Industrifastigheter AB
Sammanfattning
Vid halvårsskiftet 2010 bildade Svenljunga kommun en koncern med
ett helägt dotterbolag, Svenljunga kommun Förvaltning AB, (SFAB),
som i sin tur äger 100 % av Svenljunga Verksamhetslokaler AB,
(SVAB), respektive Svenljunga Industrifastigheter AB, (SIAB). SVAB
köpte samtidigt kommunens bestånd av verksamhetslokaler av
kommunen med kommunen som hyresgäst. SIAB tillhandahåller
näringsfastigheter.
Vid bildandet av koncernen tillsköt kommunen 100 000 kr i
aktiekapital till respektive bolag. Det fanns vid koncernbildningen en
klar uppfattning om att bolagen behövde betydligt större eget kapital
än de ursprungliga 100 000 kr per bolag, i synnerhet SVAB med en
balansomslutning om över en kvarts miljard. Det fanns dock inget
beslut för att genomföra kapitaltillskott vid den tiden och för att inte
äventyra bolagens fortbestånd utfärdade kommunen en
kapitaltäckningsgaranti.
Under 2011 och 2012 har kostnaden för bl.a. oförutsett underhåll lett
till underskott för SVAB. För innevarande år, 2013, förväntas dock ett
nollresultat och bolaget bedöms idag ha nått en tillfredsställande
balans mellan intäkter och kostnader. Det är dock tydligt att bolagens
och framförallt SVAB:s egna kapital är alltför lågt varför kommunen
bör tillskjuta ett större belopp som skapar stabilitet och en bättre
framförhållning inför eventuella behov som kan komma i framtiden.
Ett aktieägartillskott om 14,9 miljoner kr till SVAB bedöms som
tillräckligt för att hantera framtida åtaganden. Bolaget kommer
fortfarande att ha en relativt låg soliditet men har samtidigt långa
hyreskontrakt med kommunen med goda förutsättningar att planera
sin verksamhet. Tillskottet tillförs eget kapital varav delar av detta
föreslås användas för att öka bolagets aktiekapital.
Aktieägartillskottet föreslås genomföras genom att det lån bolaget har
i kommunen skrivs ner med 14,9 miljoner kr samtidigt som
aktieinnehavet skrivs upp i motsvarande grad. Tillskottet genererar
sålunda ingen överföring av likvida medel. Aktieägartillskottet föreslås
vara ovillkorat eftersom syftet är att kapitalisera bolaget på permanent
basis och inte under en viss tidsperiod.

Forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdragsbestyrkande
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Forts § 167
Ett aktieägartillskott om 1,9 miljoner kr till SIAB bedöms tillräckligt då
omslutningen i bolaget är väsentligt lägre än SVAB. Tillskottet tillförs
eget kapital varav del av detta föreslås användas för att öka bolagets
aktiekapital. Tillskottet sker genom att likvida medel överförs från
kommunen. Tillskottet föreslås även här vara ovillkorat av samma
skäl som anges för SVAB ovan.
I samband med kapitaltillskotten föreslås även
kapitaltäckningsgarantierna för bolagen upphöra. Dess syfte var att
garantera bolagens överlevnad under dess inledande verksamhetsår
med ett begränsat eget kapital. Efter föreslagna kapitaltillskott
bedöms garantin inte längre vara nödvändig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchef Magnus Nilsson, daterad 6
november 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 238/2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Att Svenljunga Verksamhetslokaler AB erhåller ett aktieägartillskott
om 14 900 000 kr genom att befintligt lån i kommunen skrivs ner i
motsvarande grad.
Att Svenljunga Industrifastigheter AB erhåller ett aktieägartillskott om
1 900 000 kr genom att likvida medel överförs till bolaget.
Att nu gällande kapitaltäckningsgaranti upphör i samband med att
kapitaltillskotten genomförs.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 168

2013.132

4

042

Information – Månadsuppföljning nämnderna
Kommunchef Magnus Nilsson informerar kommunstyrelsen
om nämndernas månadsuppföljning för oktober.
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 169
Information – pågående vindkraftprojekt
Tf miljö- och byggchef Christer Johnsson informerar om
vilka olika vindkraftsprojekt som är på gång i kommunen.
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013.133
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Information från socialnämnden
Tf socialchef Stefan Augustsson informerar tillsammans
med ekonom Ulrik Norén om det ekonomiska läget i
socialnämnden.
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omorganisation av vård- och omsorgsboenden Östrabo
och Hagabacken
Sammanfattning
I samband med planeringen av detaljbudget för 2013 har
Socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda
möjliga förändringar för att minska kostnader och
effektivisera verksamheterna.
Under 2013 har det totalt i äldreomsorgen funnits 5-6 lediga
platser per månad. Huvudelen inom somatiskt boende.
Tillgången på somatiska platser i södra delen av kommunen
bedöms vara tillräcklig då det funnits lediga platser under
lång tid, både på Östrabo och på Toftalyckan. Resultatet av
förändringen blir en minskning med 8 somatiska platser i
Kindaholmsområdet, antalet platser för demenssjuka förblir
oförändrat, Hagabackens lokaler töms och hyresavtalet sägs
upp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Stefan Augustsson
daterad 18 september 2013
Utredning omorganisera samt avveckla ytterligare platser
inom vård- och omsorgsboende, daterad 25 september 2013
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 1076/2013
Socialnämndens protokoll § 131/2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 230/2013
Förslag
Eva Johansson (C) och Owe Lundin (FP) föreslår bifall till
socialnämndens alternativ 2; socialnämnden beviljas
tilläggsanslag på 3 miljoner kronor för fortsatt drift av
Hagabacken under 2014. Detta med hänsyn till följande fem
punkter,
-Kostnader för ombyggnation Östrabo
-Vad händer med lokalen Hagabacken
-Kommunens demografiska utveckling
-Värna äldreomsorgen
-Frågan bör utredas ytterligare i samband med framtagande
av en landsbygdsstrategi, där alla servicepunkter ska
diskuteras via medborgardialog

Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 171
Stefan Carlsson (S) och Johan Björkman (M) föreslår båda
bifall till arbetsutskottets förslag (socialnämndens alternativ
1); beslutar omvandla vård- och omsorgsboendet på
Östrabo till boende för demenssjuka, omvandla Södergränd
till vård- och omsorgsboende för somatiskt sjuka samt flytta
Hagabackens verksamhet till Östrabo. Förändringen sker i
den takt som är förenlig med god och säker vård.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
beslutsgång.
Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Johanssons och Lundins förslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 4 nej-röster
för Johanssons och Lundins förslag beslutar
kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt socialnämndens förslag;
Beslutar att omvandla vård- och omsorgsboendet på
Östrabo till boende för demenssjuka, omvandla Södergränd
till vård- och omsorgsboende för somatiskt sjuka samt flytta
Hagabackens verksamhet till Östrabo. Förändringen sker i
den takt som är förenlig med god och säker vård.
Reservation
C-gruppen (Eva Johansson, Bertil Johansson och Tommy
Stensson) och Owe Lundin (FP) reserverar sig till förmån för
eget förslag.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Avveckling av terapiverksamhet på vård- och
omsorgsboende
Sammanfattning
Terapiverksamhet/dagcentraler finns idag på äldreboendena
Toftalyckan, Östrabo, Klockaregården och Lysjölid. Det är
en öppen verksamhet med deltagare både från
äldreboendena och från ordinärt boende. Verksamheten är
inte lagreglerad varför frågan har kommit upp om det är en
möjlig besparing att avveckla verksamheterna.
För den enskilde har terapiverksamheten en stor betydelse
då den ger möjlighet till social kontakt, stimulans och
meningsfullhet i tillvaron. Vid avveckling terapiverksamheten
kan konsekvensen bli att fler personer behöver enskilt
bistånd med social kontakt/aktivering. Detta leder i sin tur till
en kostnad inom hemtjänsten.
Årskostanden för verksamheten är idag 1,0 miljoner kronor
och avser personalkostnader.
Inom verksamheten utförs även biståndsbedömd dagvård
som är en särskild dagverksamhet för demenssjuka som är
lagstyrd.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll § 132/2013
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Stefan Augustsson,
daterad 15 oktober 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 231/2013
Förslag
Per Andersson (S) föreslår att medel till tilläggsanslaget tas
ur kommunstyrelsens konto för oförutsett.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först på arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Därefter frågar
ordföranden på Anderssons tillägg och finner att
kommunstyrelsen avslår detta.

Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 172
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt socialnämndens förslag;
Beviljar tilläggsanslag med 1,1 miljoner kronor för att under
2014 kunna fortsätta att bedriva terapiverksamheten inom
äldreomsorgen.
Reservation
S-gruppen (Stefan Carlsson, Per Andersson och Kerstin
Göss Lindh) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden tog över alkoholhandläggningen från
socialnämnden den 1 januari 2013. Socialnämnden hade ett avtal
med Borås stad om handläggningen. Den taxa som vi har idag togs
fram av Borås stad 2011 och har inte reviderats sedan dess.
Förvaltningen ser brister i taxan som gör att den är svår att använda i
praktiken.
Förslaget innebär bland annat att avgifterna revideras årligen genom
den timtaxa för miljö- och bygg som kommunfullmäktige beslutar om i
verksamhetsplanen. Avgifterna ligger i nivå med dagens taxa men
kan ibland ha sänkts för enklare ärenden och höjts lite mer för mer
avancerade ärenden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 129/2013
Förslag på Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 237/2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar taxeförslaget (se bilaga).
Expedieras till
Kommunfullmäktige
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av synpunkter och klagomål SBN, första halvåret
2013
Sammanfattning
Enligt riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål ska
det göras en uppföljning av inkomna synpunkter och
klagomål. Uppföljningen ska göras två gånger per år och
redovisas till kommunstyrelsen.
Under första halvåret 2013 har en synpunkt diarieförts. Den handlar
om behovet av väggupp på Lindgatan eftersom folk ”kör som dårar”
från parkeringen vid fotbollsplanen/gräsmattan. Denna synpunkt har
ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 113/2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 224/2013
Kommunstyrelsens beslut
Tackar för redogörelsen.
Expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av synpunkter och klagomål KS, första halvåret 2013
Sammanfattning
Enligt riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål ska
det göras en uppföljning av inkomna synpunkter och
klagomål. Uppföljningen ska göras två gånger per år och
redovisas till kommunstyrelsen.
Under första halvåret 2013 har fyra synpunkter diarieförts. Alla dessa
har lämnats vidare till berörd personal för kännedom. Någon
återkoppling har inte skett då synpunkterna varit anonyma.
Beslutsunderlag
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål till
kommunstyrelsen, första halvåret 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 239/2013
Kommunstyrelsens beslut
Tackar för redogörelsen och godkänner redovisningen.
Expedieras till
Kanslienheten
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Framtidsplan för återställande av balanskrav – tillägg till
Verksamhetsplan 2014-2016
Sammanfattning
I Verksamhetsplan 2014-16 finns i avsnitt 4.3
”Kommunallagens balanskrav och kommunens
åtgärdsplan”, en hänvisning till en åtgärdsplan, där det
framgår hur balanskravet återställs senast 2018. Denna
åtgärdsplan för 2014-2018, har fått benämningen
Framtidsplan, eftersom det tidigare har funnits flera olika
planer med benämning ”åtgärdsplan”.
Framtidsplanen framhåller dels några av de strategiska
målområden som finns med i fullmäktiges mål, och som ska
leda till en balans i ekonomin på sikt, och dels en
beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna i sina olika
delar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichef Kristina Erlandsson daterad
11 november 2013
Framtidsplan Svenljunga 2018 – Strategiska åtgärder som
bidrar till ekonomi i balans
Resultatberäkning daterad 14 november 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 244/2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
komplettera Verksamhetsplan 2014-16 med Framtidsplan
2018 enligt bilaga.
Framtidsplanen ska därefter uppdateras löpande med
senast kända fakta och återrapporteras årligen till
kommunfullmäktige i samband med antagande av
verksamhetsplan.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion – upprustning av kommunfullmäktiges
sammanträdessal med eluttag och tillgång till trådlöst
nätverk
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fått in en motion av Patrik Thorén (MP)
daterad 12 juni 2012 som gäller att ge fullmäktigeledamöter tillgång till
internet och eluttag.
Sedan en tid tillbaks (mars 2013) så finns ett gästnät (SSID=Guest)
där inloggningsuppgifterna dit finns på intranät och som ger fri
åtkomst till Internet och vår hemsida. Frågan om öppet internet är
dessutom under utredning.
I motionen önskas ström för bärbar utrustning men bärbar utrustning
har idag bra batterikapacitet (över 4h för dator och 12 h för surfplatta)
så med viss planering och tillgång till uppladdad utrustning borde ett
fullmäktigemöte kunna genomföras utan problem. Vidare finns det
vägguttag vid sidorna i salen som skulle kunna användas att
stödladda utrustningen vid pauser.
Senare kan en förtätning av uttag, (och någon typ av flyttbar
eldistribution), ses över i samband med en eventuell uppgradering av
Svenljungasalen för krisberedskap, som då kan finansieras med
bidrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
Beslutsunderlag
Motion från Miljöpartiet inkommen 12 juni 2012
Tjänsteskrivelse från IT-chef Christian Bonfré daterad 24 september
2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 233/2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Internet numera finns att tillgå via gästnätet Guest och att uppgradera
elen i Svenljungasalen i vår nuvarande ekonomiska situation är inte
möjligt.
Säkerhetssamordnaren får till sig att beakta elförsörjningen i
Svenljungasalen vid en eventuell ombyggnation.
Motionen är härmed besvarad.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion – applikation för mobil som marknadsför
Svenljunga kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fått in en motion av Martin Lindgren (SD)
daterad 21 september 2012 som gäller marknadsföring av kommunen
genom skapandet av en egen applikation (app) till mobiltelefoner för
att utveckla turistnäringen.
Idag går många ifrån egentillverkade appar för att istället
mobilanpassa sin hemsida, detta är nog mer gångbart även för
Svenljunga kommun. Kostnaderna och personalresurser hålls
därigenom på en lägre nivå.
Svenljunga kommun är med i det västsvenska turistsamarbetet
(www.vastsverige.com) som drivs av Västsvenska turistrådet och bör
fortsätta med det.
Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna inkommen 21 september 2012
Tjänsteskrivelse från IT-chef Christian Bonfré daterad 24 september
2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 234/2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunen fortsätter samarbetet med Västsvenska turistrådet och
istället för egen applikation bör man i framtiden, när våra ekonomiska
möjligheter ser bättre ut, mobilanpassa hemsidan och utvärdera detta.
Motionen avslås.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medlemskap i Svenljungabygdens Fibernät EF
Sammanfattning
Svenljunga kommun har tillsammans med Västragötalandsregionen
finansierat och på så sett möjliggjort att det idag finns fiber och
kanalisation nergrävt ifrån Skanovas nationella fiber och ut till
telestationsområden som tidigare inte hade möjlighet till
fiberanslutning (dessa fibersträckor kallas Stamnät eller Stomnät).
Andemeningen med denna finansiering var att möjliggöra och
tillhandahålla fiber och kanalisation för att kunna fiberansluta noder
och master på landsbygden, som i sin tur ska kunna via ett
accessnät, fiberansluta fastigheter. Det faktiska jobbet har skötts av
medborgare organiserade i lokala fiberföreningar runt om i
kommunen och nu börjar föreningarna bli klara med sina accessnät.
Dessa föreningar har även byggt stamnätet, då samtliga upphandlade
stamfibernät vunnits av en lokal fiberförening.
Ett öppet stamnät är en förutsättning för att fibernätet inom
Svenljunga kommun kommer att finnas över tid så att olika
tjänsteleverantörer ska kunna nå ut till hushåll och företag samt att ett
sammanhållet stamnät genom kommunen blir en framtida styrka då
fler geografiska områden kan nås via en och samma fiber.
Inom Svenljunga kommun finns idag nio bredbandsföreningar, fem av
dessa har ett stamnät genom sina områden som är finansierat av
Regionen och kommunen. Övriga 4 har möjlighet till kanalisationsstöd
för de delar som ligger utanför dess tätorter samt kanalisationsstöd
för de delar som kan bli stamnät inom deras nät. Samtliga 9
fiberföreningar (Hillared, Roasjö, Sexdrega, Ullasjö, ÅGE
(Ebbarp/Grimstorp), Örsås-Revesjö, Holsljunga, Överlida-Mjöbäck
och Södra Kinds) är idag medlemmar i Svenljungabygdens Fibernät.
Denna förening skall kunna ses som en paraplyorganisation för
fiberföreningarna. Medlemsavgiften är 500 kronor (2013) och
medlemsinsatsen är 1500 kronor.
Syftet med föreningen är enligt föreningens stadgar § 2: Föreningen
har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att arbeta med gemensamma frågor för de ekonomiska
föreningar som bygger högkvalitativt bredbandsnät i sina områden i
Svenljunga kommun. På uppdrag av områdesföreningarna ska
föreningen företräda dem i samråd och förhandlingar med kommunen
och nätoperatörer. Föreningen ska även arbeta med annan därmed
sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att ge uppdrag till
och nyttja föreningens tjänster.
Forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 179
Vid senaste årsmöte i föreningen (juni 2013) beslöts det att stadgarna
skull arbetas om och kommunen skulle ses som en samarbetspart
istället för en motpart. Det uttalades också en önskan då om att
kommunen skulle bli medlem. Fördelar som diskuterades var att det
kommun/regionfinansierade stamnätet borde (läs måste) utvecklas
tillsammans med föreningarnas accessnät och att användandet av
stamnätet dessutom är en så integrerad del i användandet av
accessnätet, att framtida finansieringar av underhåll och utbyggnad
bör (läs måste) ske av kunderna som nyttjar nätet och inte av någon
annan part.
Målet med föreningsnäten är inte idag vara vinstdrivande och
kommunen bör vara en part som medverkar så att alla föreningar drar
åt samma håll så att nätet långsiktigt överlever och att nätet rent
tekniskt fungerar och utvecklas för kunderna gemensamt.
Svenljungabyggdens Fiberförening kan när alla nät är klara kunna
vara den part som gör upphandlingar av kommunikationstjänster,
service, utsättningstjänst, faktureringstjänst, grävtjänster,
administrativa tjänster vid utbyggnad osv. Paraplyföreningen ska även
kunna var den part som avtalar med nätägare och andra parter som
önskar nättjänster som berör flera föreningar så att kund slipper ha
flera olika motparter vid avtalstecknande. Arbete med detta borde inte
vara omöjligt att starta redan 2014 då flera av föreningarnas nät är i
drift
Ovan nämnda framtidsscenarier har man pratat om men som inte
ännu är förankrat i de enskilda föreningarna. Däremot är de flesta
överens om att det är åt det hållet föreningarna måste gå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från IT-chef Christian Bonfré daterad 9 oktober 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 235/2013
Kommunstyrelsens beslut
Att Svenljunga kommun som organisation går med i
Svenljungabygdens Fibernät EF.
IT-chefen och IT-enheten handlägger medlemskapet och sköter
kontakten med föreningen.
IT-chefen och IT-enheten handlägger frågan om föreningens framtida
arbete och inriktning sett ur kommunen som organisations perspektiv
och av bredbandsfrågan som helhet.
Expedieras till
IT-chefen
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fritt trådlöst internet i kommunens lokaler
Sammanfattning
Önskemål och diskussioner om ett fritt internet inom
Svenljunga kommuns lokaler har förts mellan IT-chef och
några verksamheter samt framhållits från politiskt håll.
Inom regionen Halland har samtliga kommuner och regionen
kommit överens om att ha ett öppet SSID (nätverksnamn
som syns i dator, platta eller mobiltelefon) som heter
INTERNET så att besökare inom deras lokaler kan få
tillgång till nätet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från IT-chef Christian Bonfré daterad 22
oktober 2012
Att erbjuda trådlöst internet gratis – information från SKL
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 236/2013
Kommunstyrelsens beslut
Ger IT-chefen i uppdrag att skapa ett öppet trådlöst nät riktat till
tillfälliga besökare i kommunens lokaler med SSID INTERNET (som
man har i Region Halland). Uppdraget gäller också att begränsa risker
för att skydda Svenljunga kommuns varumärke och kommunens
intressen på nätet. IT-chefen är den som gör riskbedömningen och
öppnar upp de offentliga platser han bedömer som lämpliga samt
följer hur praxis utvecklas runt om i landet. IT-chef har även mandatet
att stänga platser som bedöms ha blivit för riskfyllda eller där
incidenter inträffat och där det bedöms att de kan uppkomma igen.
Expedieras till
IT-chefen
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Löneväxling till pensionsförsäkring
Sammanfattning
Att erbjuda medarbetare möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring
är ett led i att göra kommunen till en än attraktivare arbetsgivare.
Löneväxling är i princip en förlängning av det privata
pensionssparandet men saknar en övre beloppsgräns, (privat
pensionssparande är maximerat till 12 000 kr/år). Förutom
möjligheten för medarbetaren att ha ett högre pensionsparande kan
kommunen lägga till 5 % på den valda löneväxlingen eftersom
löneskatt på pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgifter på lön.
Löneväxling till pensionsförsäkring är kostnadsneutral för
arbetsgivaren förutom viss administration med registrering av
löneväxling i personalsystem och betalning av fakturor.
Tranemo kommun erbjuder löneväxling sedan 2012 varför policy,
regelverk och
rutiner i föreslaget upplägg för Svenljunga kommun är identiskt med
det i Tranemo.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet (§ 131/2013) för att
undersöka om möjligheten finns att införa 65 år som lägsta ålder för
utbetalning.
Kontakt har tagits med försäkringsmäklare Säkra i Borås.
Pensionsförsäkringar är standardiserade produkter och det
är inte möjligt att få ett eller flera försäkringsbolag att ändra
villkoren så att tidigaste utbetalningstidpunkten är 65 år. Det
finns heller inga möjligheter att civilrättsligt sluta avtal
mellan en medarbetare som löneväxlar och arbetsgivaren
att medarbetaren inte får ta ut försäkringen före 65 år.
Beslutsunderlag
Förslag på styrdokument Policy för löneväxling till
pensionsförsäkring
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Berit Svensson daterad 24
juli 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 170/2013
Tjänsteskrivelse från kommunchef Magnus Nilsson daterad 8
oktober 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 223/2013
Förslag
Stefan Carlsson (S) föreslår att ärendet avslås.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 181
Beslutsgång
Ordföranden ställer Carlssons förslag mot arbetsutskottets
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Policy för löneväxling till pensionsförsäkringar antas
Personalchef ges rätt att attestera avtal rörande löneväxling till
pensionsförsäkring.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdestider 2014
Sammanfattning
Förslag för andra halvåret framtaget av kanslienheten
presenteras.
Beslutsunderlag
Förslag på sammanträdestider för 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 240/2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Antar sammanträdestider för 2014 enligt förslaget.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183
Meddelanden
Följande meddelanden läggs till handlingarna,
Skövde kommun – Revisionens granskning av kommunens
överförmyndarverksamhet
VG regionen – Förslag om uppsägning av avtal Samrehab
Mark-Svenljunga för omförhandling
Socialnämnden – Detaljbudget 2014 (§ 130/2013)
Carlsson, Magnus – Överklagande av bildande av
kommunalt reservat i Buttorp
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga nedanstående delegationsbeslut till
handlingarna,
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll
2013-10-28 §§ 221, 222, 225
2013-11-18 §§ 232, 241, 242, 243

Kanslichefens beslut
1009/13

Anställning – redovisningsansvarig ekonom

Kommunchefens beslut
2016/13
Tilldelningsbeslut till Borås Stad gällande upphandling
Utvecklingschefens beslut
2017/13
Vägran att lämna ut allmän handling
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 185
God Jul och gott nytt år
Ordföranden framför ett tack till kommunstyrelsens
ledamöter och personalen för det gångna året och önskar
alla en god jul och ett gott nytt år.
Kommunstyrelsens vice ordförande framför
kommunstyrelsens tack till ordföranden och önskar henne
en god jul och ett gott nytt år.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

