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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 41
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns.

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 42
Akuta åtgärder/reparationer Moga Fritid
Dnr 2014.093

288

Beslut
Beviljar max en miljon som reserv för eventuella väggåtgärder vid bottenarbete i
simbassäng.
Medel tas ur kommunstyrelsen oförutsett 2014 för drift.

Sammanfattning
Problem har uppstått med stora bassängen på Moga Fritid. Botten på den snart fyrtio år
gamla bassängen är i så dåligt skick att den måste åtgärdas under 2014. Plattor har
lossnat vid två tillfällen. Vid dessa tillfällen har tillfälliga lagningar kunnat göras för att
verksamheten inte ska behöva stänga. Arbetet med att renovera botten planeras den 20
maj – 30 augusti 2014 och ryms inom Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s (SVAB)
underhållsbudget för 2014.
I skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden skriver SVAB att det är påtaglig risk att
plattorna på väggarna kommer att lossna eller skadas när man arbetar med botten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar deras uppfattning.
Skulle väggarna behöva åtgärdas beräknas detta kosta upp till 1 000 000 kronor. Dessa
pengar finns i SVAB:s underhållsbudget för 2014. För att inte arbetet ska stanna upp om
detta skulle inträffa bör medel sättas av i reserv för att arbetet ska kunna slutföras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 60/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 13/2014

Expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 43
Verksamhetsberättelse 2013 Folkhälsorådet
Dnr 2014.072

779

Beslut
Godkänner Folkhälsorådets verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2013.

Sammanfattning
Enligt reglementet för folkhälsorådet i Svenljunga ska årligen insatser och resultat
sammanställas för godkännande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan även
begära föredragning av folkhälsoarbetet.
Folkhälsosamordnare Lena Lövgren föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 31/2014
Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 mellan Hälso- och
sjukvårdnämnd 8 och Svenljunga kommun

Expedieras till
Folkhälsorådet

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 44
Föräldrastödplan för Svenljunga Kommun
Dnr 2009.173

779

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänner följande ansvarsfördelning för det övergripande föräldrastödsarbetet
framöver.
Elevhälsan har samordnande ansvar för organisera och följa upp överenskomna
föräldrastödsutbildningar samt leda den lokala föräldrastödsgruppen.
Elevhälsan har tillsyn och ansvar för uppdatering av ”Föräldraforum” på
kommunens webbplats med stöd av folkhälsoutvecklare.
Elevhälsans chef förankrar och utvecklar metoder och insatser i barn- och
utbildningsförvaltningen med stöd av folkhälsosamordnaren.
Folkhälsosamordnaren har det övergripande ansvaret för föräldrastödsarbetet
samt olika föreläsningar och arrangemang med stöd av Elevhälsan och
socialtjänsten.
Socialtjänstens samordnare för barn, unga och familjegruppen deltar i lokala
föräldrastödsgruppen för att utveckla formerna för föräldrastöd inom sin egen
förvaltning och tillsammans med andra aktörer. Det innebär i första hand riktade
insatser samt individuellt stöd.
Viss del av folkhälsomedel avsätts för att delfinansiera elevhälsans
föräldrastödsinsatser.
Detta beslut är en del i måluppfyllelsen för fullmäktigemålen, målområde nr 1.

Sammanfattning
Med anledning av regeringens nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd (2009)
deltog Svenljunga tillsammans med övriga sjuhäradskommuner i ett utvecklingsarbete
med syfte att skapa ett sammanhållet föräldrastöd, som bildar en röd tråd genom hela
barnets uppväxt. Genom en projektanställd föräldrastödsutvecklare (under ett år)
tillsammans med slumpvisa föräldraintervjuer kunde behoven kartläggas och arbetet
utvecklas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 55/2014
Tjänsteskrivelse – 2014-01-08

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Svenljunga kommun
Kommunstyrelsent

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 44
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Generellt föräldrastöd i Svenljunga kommun 2014

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 45
Svar på medborgarförslag av kommunens södra delar
Dnr 2013.270

141

Beslut
Att fortsätta arbetet med att synliggöra attraktiviteten i de södra kommundelarna både ur
ett besöksnärings- och företagandeperspektiv.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag i form av utveckling av de kommunens södra delar har inkommit
från Marianne Nordevall. Förslaget gör gällande utveckling av byarna, där samtliga byar
ska sköta sin egen barnomsorg, skolgång och äldreomsorg i form av en gemensam
verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 51/2014
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-06
Medborgarförslag från Marianne Nordevall 2013-11-27

Expedieras till
Marianne Nordevall
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 46
Höjning av bidrag för hemkörning på landsbygden
Dnr 2014.097

156

Beslut
Att höja bidraget för hemkörning mellan 2-5 km till 50 kr och därmed får möjlighet att
erbjuda fler människor på landsbygden denna service. Utvärdering efter en försöksperiod
på ett år.

Sammanfattning
Utvecklingsenheten föreslår att Svenljunga kommun ska höja hemkörningsbidraget för att
fler människor på landsbygden ska få möjlighet att få sina varor hemkörda. I dag finns
denna möjlighet endast erbjuden av Handlar´n i Kalv. För de kommuner som betalar
bidrag på 50 kr, och överstiger 22 000 kr, subventionerar VG-regionen halva summan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 62/2014
Tjänsteskrivelse 2013-12-16

Expedieras till
Utvecklingsenheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 47
Införande av Byalagspeng
Dnr 2014.110

156

Beslut
Att inrätta en byalagspeng enligt förslaget från 2015.
En pott på 200 000 kronor, avsetts årligen för ändamålet, med krav på årlig
återrapportering.
Hänsyn tas i budgetberedning 2015 – 2017.

Sammanfattning
Utvecklingsenheten har tagit fram ett förslag på en byalagspeng med grund i att mycket
av den aktivitet som idag sker ute i byarna sker med hjälp av ideell tid och kraft. Det är
till stor del genom detta engagemang som mötesplatser och samvaropunkter skapas på
vår landsbygd. I våra grannkommuner i Sjuhärad så stimulerar kommunerna detta arbete
genom en form av byalagspeng. Utformningen av denna stimuleringspeng kan se olika ut
från kommun till kommun, men gemensamt är att de används som incitament till att
stödja lokala initiativ. Då en liknande typ av peng saknas i Svenljunga kommun så har
man under 2013 års byalagsträffar, börjat diskutera hur en utformning av sådant stöd
skulle kunna se ut.
Kriterier för ansökan om bidrag är att alla ska få söka, men ansökan sker via byalaget för
att säkerställa att bidraget kommer allmänheten till nytta.

Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Björkman (M): Avslag

Beslutsgång
Ordföranden ställer Björkmans förslag mot arbetsutskottets och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 61/2014
Tjänsteskrivelse 2014-03-18

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Svenljunga kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum
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Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 48
Genomlysning av socialnämndens verksamheter i
Svenljunga kommun – verkställande av handlingsplan
Dnr 2014.023

040

Beslut
Rapporten remitteras till samtliga berörda nämnder och bolag för att dessa ska ta
ställning till de 14 punkterna i handlingsplanen, svar lämnas senast den 1 september
2014.
Ekonomienheten får i uppdrag att titta på de ekonomiska beräkningarna som Planum
använt sig av.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 40/2014
Genomlysning av socialnämndens verksamheter i Svenljunga kommun – rapport från
Göran Svensson, Planum Organisation AB

Expedieras till
Berörda nämnder
Ekonomienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 49
Rapport om LSS-utjämningsbidrag
Dnr 2014.067

042

Beslut
Konstaterar att eventuella felaktigheter har förekommit, men att dessa är korrigerade för
räkenskapssammandraget 2012 (utfall 2014).
För att undvika framtida felaktigheter bör rutinerna för att ta fram underlag förbättras.

Sammanfattning
Peter Sjöqvist på SKL fick uppdraget att granska Svenljunga kommuns rapportering av
LSS-kostnader. Slutsatsen i rapporten säger att det funnits felaktigheter i underlaget som
påverkat utfallet till och med 2013 men att kommunen inte har någon skyldighet att
betala tillbaka bidrag som erhållits. För räkenskapssammandraget 2012 som erhålls under
2014 finns enligt Sjöqvist inga felaktigheter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 41/2014
Översyn av arbetet med det ekonomiska underlaget för LSS-utjämningen i Svenljunga
kommun, 2014-01-21.

Expedieras till
Socialnämnden
Ekonomienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 50
Återremiss Hagabacken
Dnr 2013.222

734

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt socialnämndens förslag;
Socialnämnden vidhåller sitt beslut att en volymminskning av antalet vård- och
omsorgsplatser måste ske i Kindaholmsområdet. Vid en omorganisation av Hagabackens
verksamhet finns fortfarande ett fullständigt utbud av insatser för att möta demenssjukas
behov i det södra området av kommunen.

Reservation
C-gruppen (Eva Johansson, Ann-Louise Karlsson och Tommy Stensson) och Owe Lundin
(FP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
TF socialchef Stefan Augustsson föredrar ärendet och belyser punkt 2 och 4 i
återremissen.
Svar på punkt 2: Under förutsättning att lokalen blir tillgänglig och att behovet av
förskoleverksamhet ökar kommer Hagabacken att användas till förskoleverksamhet.
Svar på punkt 4: Samtliga berörda fick ta del av informationen hösten 2013.

Förslag till beslut under sammanträdet
Tommy Stensson (C); Föreslår att ärendet avslås med hänsyn till att frågan bör
behandlas inom landsbygdsstrategin och för att undersöka möjlighet till kooperativ
verksamhet istället.
Owe Lundin (FP): Bifall till Stenssons förslag.

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 Stenssons och Lundins förslag

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Svenljunga kommun
Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 50

2014-04-28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omröstningsresultat
Med fem ja-röster för arbetsutskottets förslag och 4 nej-röster för Stenssons och Lundins
förslag finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 47/2014
Socialnämndens protokoll § 21/2014
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-03-04
Utredning omorganisera samt avveckla ytterligare platser inom vård och omsorgsboende
2013-09-25
Återremiss från kommunfullmäktige § 201/2013

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 51
3-månaders uppföljning – KS
Dnr 2014.137

042

Beslut
Godkänner 3-månaders uppföljning för kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Ekonom Marianne Persson Wreschner informerar om 3-månaders uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 59/2014
Kvartalsrapport 3 månader för kommunstyrelsen

Expedieras till
Ekonomienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 52
Månadsrapport från nämnderna
Dnr 2013.132

042

Information
Tf ekonomichef Börje Albin informerar om nämndernas ekonomiska situation till och med
mars 2014.
Kommunstyrelsens ledamöter har tagit del av informationen.

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 53
Fullfondering pensioner
Dnr 2013.101

042

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att godkänna ändrad metod för redovisning av pensionsåtagande till s.k. blandmodellen

Sammanfattning
Under bokslutets tillkomst har förutsättningarna ändrats för vad samtliga revisionsfirmor
anser om hur man skall bokföra det pensionsåtagande som beräknas ha uppkommit före
utgången av år 1997, på ett så drastiskt sätt att ekonomienheten funnit det oförenligt
med god redovisningssed och gällande lagstiftning att för pensionsåtagande på annat
sätt än vad lagstiftarna avsett. Den tidigare s.k. fullfonderingsmodellen överges därmed
till förmån för den s.k. blandmodellen, dels för att följa god redovisningssed och gällande
lagstiftning, dels för att underlätta jämförbarheten med i princip alla andra kommuner.
Pensionsåtagandet beräknat upplupet före 1997-12-31 redovisas således som
ansvarsförbindelse. För att underlätta förståelsen för hur resultatet och det egna kapitalet
påverkats över tiden av denna förändrade redovisning av pensionsåtagandet, har
jämförelsetal eller kommentarer lagts till årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 58/2014

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 54
Årsredovisning 2013
Dnr 2013.101

042

Förslag till beslut
Kommunsfullmäktige beslutar:
Att godkänna förslaget till årsredovisning
Att tillstyrka kommunstyrelsens begäran om att överföra återstående medel för
bredbandsutbyggnad 1 900 000 kr till driftsbudget 2014 (se även KS protokoll § 25/2014)
Att tillstyrka att beviljande medel 50 000 kr för näringslivsmässan, beviljat ut
kommunstyrelsens anslag för oförutsett 2013 överförs till driftsbudget 2014.

Sammanfattning
Tf ekonomichef Börje Albin informerar om årsredovisningen 2013.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 56/2014
Årsredovisning för Svenljunga kommun 2013

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

20 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 55
Årsredovisning 2013
Dnr 2013.101

042

Beslut
Beviljar Barn- och utbildningsnämnden 350 000 kr från kommunstyrelsens konto för
oförutsett för en riktad IT-satsning inom skolan.

Sammanfattning
Barn och Utbildningsnämnden har begärt att få behålla ett överskott på 700 000 kr i syfte
att göra en riktad IT-satsning under 2014 för skolan.

Förslag till beslut under sammanträdet
Eva Johansson (c): Barn- och utbildningsnämnden beviljas istället 350 000 kr från
kommunstyrelsens konto för oförutsett.
Stefan Carlsson (S): Bifall till Johanssons förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 57/2014
Årsredovisning 2013
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 9/2014

Expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 56
Årsredovisning - SÄRF
Dnr 2013.132

042

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänner årsredovisningen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2013 och
beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen för Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund 2013. SÄRF redovisar ett positivt resultat på 3,2 mkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 68/2014
Årsredovisning 2013 – Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Direktionen 2014-03-21

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

22 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 57
Årsredovisning - Boråsregionen
Dnr 2014.111

042

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänner årsredovisningen från Boråsregionen 2013 och beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen för Boråsregionen 2013. Förbundet
totalt redovisar ett positivt resultat på 2 702 000 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 67/2014
Årsredovisning 2013 – Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Direktionen 2014-0206

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

23 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 58
Årsredovisning - Sjuhärads Samordningsförbund
Dnr 2014.048

042

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänner Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning för 2013 och beviljar
styrelsen ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Svenljunga kommun har att ta ställning till årsredovisningen för Sjuhärads
Samordningsförbund 2013-01-01 - 2013-12-31.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 38/2014
Årsredovisning för Sjuhärads Samordningsförbund 2013-01-01 - 2013-12-31

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 59
Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund) – Budget
och verksamhetsplan 2014
Dnr 2014.055

106

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänner Boråsregionens (Sjuhärads kommunalförbunds) budget och verksamhetsplan
för 2014.

Sammanfattning
Svenljunga kommun har att ta ställning till Boråsregionens (Sjuhärads
kommunalförbunds) budget och verksamhetsplan för 2014.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 39/2014
Boråsregionens (Sjuhärads kommunalförbunds) budget och verksamhetsplan för 2014.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

25 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 60
Löneväxling till pensionsförsäkring
Dnr 2013.167

024

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Policy för löneväxling till pensionsförsäkring antas. Personalchef ges rätt att attestera
rörande löneväxling till pensionsförsäkring.

Sammanfattning
Att erbjuda tillsvidare anställda medarbetare möjlighet att löneväxla till
pensionsförsäkring är ett led i att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare.
Löneväxlingen 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 pensionssparande kan kommunen lägga
till 5 % på den valda löneväxlingen eftersom löneskatt på pensionsförsäkring är
kostnadsneutral för arbetsgivaren förutom viss administration med registrering av
löneväxling i personalsystem och betalning av fakturor.
Tranemo kommun erbjuder löneväxling till sina medarbetare sedan 2012 varför policy,
regelverk och rutiner i föreslaget upplägg för Svenljunga kommun är i stort identiskt med
det i Tranemo. Förutom att det i Svenljunga kommun vänder sig till tillsvidare anställda
medarbetare.
Löneväxling till pensionsförsäkring är förmånligt för dem som har en sammantagen
inkomst som överstiger 8,3 inkomstbasbelopp, (ca 39 300 kr/mån 2014).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 36/2014
Tjänsteskrivelse, 2014-02-04
Förslag till policy för löneväxling till pensionsförsäkring
Kommunfullmäktiges protokoll § 203/2013

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

26 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 61
Deloitte – Granskning av kommunens uppsiktsplikt
Dnr 2014.050

007

Beslut
Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag på handlingsplan, för
politisk process och beslut under hösten 2014.

Sammanfattning
Deloitte har genomföret en granskning avseende kommunens uppsiktsplikt.
Granskningen visade på en del områden med utrymme till förbättring.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 65/2014
Missiv från de valda revisorerna – 2014-03-12
Deloitte – Svenljunga kommun Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Expedieras till
Kommunchef

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

27 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 62
Deloitte – Granskning av kommunens lokaleffektivitet
Dnr 2014.094

007

Beslut
Kommunstyrelsen tar till sig informationen från granskningen och beslutar att arbeta
vidare med de förbättringsområden som framkommit.

Sammanfattning
Deloitte har genomfört en granskning avseende komunnens lokaleffektivitet.
Granskningen visade att det fanns områden med utrymme för förbättring.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 66/2014
Missiv från de valda revisorerna – 2014-03-12
Deloitte – Svenljunga kommun Granskning av lokaleffektivitet

Expedieras till
Kommunchef

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

28 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 63
Firmatecknare
Dnr 2014.088

002

Beslut
Bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Eva Johansson, eller vid hennes förfall dess
vice ordförande Stefan Carlsson att, med kontrasignation av kommunchef Magnus Nilsson
eller vid hans förfall TF ekonomichef Börje Albin, kanslichef Johan Persson eller IT-chef
Christian Bonfré vara firmatecknare för Svenljunga kommun.
Bemyndigar TF ekonomichef Börje Albin eller vid hans förfall kommunchef Magnus
Nilsson att vara firmatecknare för Svenljunga kommun avseende avtal som upprättas i
samband med upphandling.
Detta beslut ersätter tidigare beslut KS § 133/2011.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens tidigare beslut § 133/2011 behöver uppdateras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 44/2014

Expedieras till
Ekonomienheten
Magnus Nilsson
Börje Albin
Johan Persson
Christian Bonfré

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 64
Ansökan om bidrag från Svenljunga Köping, Handel &
Service och Kinds Motorklubb
Dnr 2014.092

049

Beslut
Beviljar bidrag med 25 000 kr från kommunstyrelsen oförutsett drift 2014, för Svenljunga
Köping Handel & Service och Kinds Motorklubb.

Sammanfattning
Svenljunga Super Motorweekend är ett evenemang och projekt som grundar sig på ett
samarbete mellan Kinds Motorklubb och Svenljunga Köping Handel & Service. Syftet med
evenemanget är att visa upp Svenljungas handel, näringsliv, turism och motorsport.
Ansökan gäller motsvarande 100 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 64/2014
Bidragsansökan

Expedieras till
Svenljunga Köping, Handel & Service
Kinds Motorklubb
Ekonomienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

30 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 65
Ansökan om bidrag för Mjöbäck 700 år
Dnr 2014.107

156

Beslut
Att bevilja 25 000 kr i bidrag från kommunstyrelsen oförutsett drift för Mjöbäck 700 år.

Sammanfattning
Mjöbäcks Byalag har tillsammans med hembygdsföreningen och bygdegårdsföreningen
ansökt om bidrag på 30 000 kronor till en minnesdag för Mjöbäck som fyller 700 år i år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 63/2014
Bidragsansökan för Mjöbäck 700 år

Expedieras till
Mjöbäcks Byalag
Ekonomienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 66
Flytt av kommunstyrelsens sammanträde
Beslut
Att flytta sammanträdet från måndag 15/9 2014 till onsdag 17/9 2014.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 69/2014

Expedieras till
Nämnderna

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

32 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 67
Information - Samordningsförbundet
Information
Anna Fagerfors informerar kring Samordningsförbundets verksamhet.
Kommunstyrelsens har tagit del av informationen.

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

33 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 68
Information – Överlida Fjärrvärme
Information
Tommy Stensson informerar kring Överlida Fjärrvärmes verksamhet.
Kommunstyrelsens har tagit del av informationen.

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

34 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 69
Information – Uppsiktsplikt
Information
Kommunjurist Risto Kokko informerar kring kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Kommunstyrelsens har tagit del av informationen.

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 70
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden
Beslut
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit till
handlingarna;
Socialnämnden – Personalsituationen på myndighetsavdelningen § 42/2014
Socialnämnden – Rapporten från Planum § 25/2014
Funktionshinderrådet – Protokoll 2014-02-27
Samverkansnämnd Personal – Utvärdering av personalfunktionen § 3
Socialnämnden – Åtgärder efter revisionens granskning av Lex Sarah- och Lex Mariaanmälningar § 4/2014
Kommunfullmäktige – Fyllnadsval ersättare i KS § 18/2014
Kommunfullmäktige – Fyllnadsval ersättare i KS § 15/2014

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

36 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 71
Övriga frågor
Sommaravslutning
Ordföranden bjuder in kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen till
sommaravslutning i Joarsbo tisdag den 17 juni 2014.

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

37 (38)

Sammanträdesdatum
2014-04-28

Kommunstyrelsen

§ 72
Anmälda delegationsbeslut
Beslut
Godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med stöd av
delegation.

Arbetsutskottets beslut
2014-03-10; §§ 32, 35, 37, 42
2014-03-24; § 52
2014-04-09; §§ 65, 66

Kommunchefens beslut
Anställning kanslichef; 1001/14
Anställning kansliadministratör; 1006/14

Ekonomichefens beslut
Anställning ekonom; 1002/14
Anställning ekonomiassistent deltid; 1003/14
Avskrivning av fordran; 2002/14
Avskrivning av fordran; 2003/14

Utvecklingschefens beslut
Anställning coach MAST; 1004/14
Anställning arbetsledare; 1005/14

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

38 (38)

