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Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 73
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns med den av ordföranden föreslagna ändringen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet ”Anställning barn- och utbildningschef” läggs till
dagordningen.

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 74
Information från SvenBo
Information
VD Hans-Erik Olofsson informerar om dagsläget och framtidplaner för de kommunala
bolagen.
Kommunstyrelsens ledamöter har tagit del av informationen.

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 75
Miljö-KS: Symbolträd och naturminnesmärkning
Dnr 2014.146

433

Information
Naturvårdshandläggarna Matilda Chocron och Emma Svensson informerar ledamöterna
om projektet Skyddsvärda träd och tanken att utse ett symbolträd i kommunen.
Ledamöterna förordar lönnen vid stenbron och poppeln vid Holsjunga Camping.

Expedieras till
Naturvårdshandläggare

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 76
Miljö-KS: Energi- och klimatstrategi för Svenljunga
kommun
Information
Byggnadsinspektörerna/energirådgivarna Amar Ferenc och Sören Holm informerar kring
det fortsatta arbetet med energi- och klimatstrategin och vilka utmaningar kommunen
står inför.
Kommunstyrelsens ledamöter har tagit del av informationen.

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 77
Förskola Torstorp (Moga) - kostnadsprognos
Dnr 2014.079

665

Beslut
Ger barn- och utbildningsnämnden en ramjustering för mellanskillnaden av hyran med ett
effektiviseringskrav på 200 000 kr per år.
Förändringen läggs som del i VP 2015-2017.
För 2014 ramjusteras barn- och utbildningsnämnden proportionerligt för den del av året
som hyran faller ut.
Medel tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett, drift.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-03 att bygga en förskola med fyra avdelningar i
Svenljunga (Torstorp). Svenljunga Verksamhetslokaler AB ansvarar för projektet och har
lämnat en kostnadsprognos på 15 500 000 kr.
Tidigare hyror för Visebergs och Bergsäters förskolor kommer att upphöra så snart de
nya lokalerna står klara. Hyran för förskolan ökar med mellanskillnaden för den nya
lokalen och de tidigare lokalhyrorna.
I samband med att man slår samman två förskolor med två avdelningar till en förskola
med fyra avdelningar ges barn- och utbildningsnämnden ett effektiviseringskrav på
200 000 kr per år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 74/2014
Tjänsteskrivelse från kommunchef Magnus Nilsson, 2014-04-09
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 8/2014
Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2014-01-30

Expedieras till
BUN
Ekonomienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 78
Förskola Sexdrega, Ängagården 2 - kostnadsprognos
Dnr 2014.116

042

Beslut
Ger barn- och utbildningsnämnden en ramjustering för mellanskillnaden av hyran med ett
effektiviseringskrav på 200 000 kr per år.
Förändringen läggs som del i VP 2015-2017.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-03 att bygga en förskola med två avdelningar i
Sexdrega. Svenljunga Verksamhetslokaler AB ansvarar för projektet och har lämnat en
hyresprognos på 630 000 kr.
Tidigare hyra för Högagården ramjusteras mot den nya hyran för Ängagården 2. I
samband med att man slår samman två förskolor med två avdelningar till en förskola
med fyra avdelningar ges barn- och utbildningsnämnden ett effektiviseringskrav på
200 000 kr per år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 73/2014
Tjänsteskrivelse från kommunchef Magnus Nilsson, 2014-04-09
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 19/2014
Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2014-03-05

Expedieras till
BUN
Ekonomienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 79
Motion Buller i förskolan
Dnr 2013.294

009

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att inte tillmötesgå motionärens yrkande om att mäta och inventera inomhusmiljön på
alla förskolor och skolor. Verksamhetsansvarig fortsätter som tidigare att beställa
bullermätning vid misstanke om för hög bullernivå.
Att där bullerproblem upptäckts ska problemen åtgärdas. Rutiner ska finnas upprättade i
förskolor och skolor för hur riskerna med bullret ska hanteras och man ska dokumentera
och följa upp det dagliga arbetet utifrån dessa rutiner.
Motionen anses härmed besvarad.

Sammanfattning
En motion ”Buller i förskola och skola” har inkommit från Johanna Westerlund,
Miljöpartiet de Gröna i Svenljunga. Miljöpartiet yrkar
-

Att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att mäta och inventera den
upplevda inomhusmiljön i förskolor och skolor.

-

Att i de fall där bullerproblem finns, genomföra förebyggande insatser i förskolor
och skolor för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för elever och lärare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 49/2014
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 10/2014
Tjänsteskrivelse från planerings- och utvecklingssekreterare Christina Nilsson
Motion från Johanna Westerlund (MP), 2013-12-11

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 80
Krisledning för Svenljunga kommun – plan och reglemente
Dnr 2013.102

169

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Antar den nya planen för extraordinära händelser och reglemente för
krisledningsnämnden med redaktionella ändringar.

Sammanfattning
Kommunen har omarbetat krisledningsplanen under vintern 2013 med utgångspunkt från
de regeländringar som skett sedan förra planen antogs samt de erfarenheter som gjordes
vid krisövningen den 11 december 2012. I planen för extraordinära händelser regleras
tjänstemännens roller vid kris.
Kommunfullmäktige beslutar om planen för extraordinära händelser och reglemente för
krisledningsnämnden men för att man ska kunna arbeta med revideringar och
uppdateringar på ett snabbt och smidigt sätt bör övriga bilagor till planen beslutas av
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 77/2014
Tjänsteskrivelse från kommunchef och säkerhetschef; 2014-04-23
Förslag till Plan för extraordinära händelser
Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 81
Månadsrapport från nämnderna
Dnr 2013.132

042

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

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 82
Kvartalsrapport 3 månader
Dnr 2014.137

042

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att barn- och utbildningsnämnden ska vidta åtgärder för att hålla den av
kommunfullmäktige anslagna ramen för verksamheten.
Att i övrigt godkänna rapporten.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har genomfört en kvartalsrapport (se
bilaga), och har inhämtat underlag från samtliga nämnder. Allt tillsammans
prognostiseras ge ett resultat för år 2014 på + 5,0 miljoner kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 83/2014
Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef Börje Albin, 2014-05-06
Kvartalsrapport 1.1 – 31.3.2014

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 83
Investeringsbudget 2014 och kvarstående
investeringsmedel 2013
Dnr 2014.162

042

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att godkänna investeringsbudget för 2014 och kvarstående investeringsmedel från 2013
enligt bilaga.

Sammanfattning
Ekonom Marianne Persson Wreschner föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 84/2014
Investeringsbudget 2014, 2014-05-06

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 84
Verksamhetsplan 2015-2017 – kommunstyrelsens egen
Dnr: 2014.105

041

Beslut
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015-2017 godkänns.

Sammanfattning
Ekonom Marianne Persson Wreschner föredrar kommunstyrelsen verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 81/2014
Kommunstyrelsen verksamhetsplan 2015-2017

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Andersson (S): Minska kommunstyrelsens konto för oförutsett till 500 000 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anderssons och finner att
kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Expedieras till
Ekonomienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 85
Medborgarförslag till Svenljunga kommun om
näringspolitiskt program
Dnr: 2014.113

140

Beslut
Medborgarförslagets synpunkter kommer att beaktas i framtagandet av kommunens
näringslivsprogram.

Sammanfattning
Svenljunga Företagarförning har lämnat in ett medborgarförslag 2014-03-26 angående
framtagandet av ett näringspolitiskt program.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-07 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beslut. (KF § 29/2014)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 78/2014
Kommunfullmäktiges protokoll § 29/2014
Medborgarförslag från Svenljunga Företagarförening, 2014-03-26

Expedieras till
Svenljunga Företagarförening
Näringslivsstrateg

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 86
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål till
kommunstyrelsen, andra halvåret 2013
Dnr: 2013.039

030

Beslut
Godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Kanslienheten redovisar de under andra halvåret 2013 till kansliet inkomna synpunkter
och klagomål.
Sju synpunkter/klagomål har kommit in, varav en var en positiv synpunkt. I de fall där
återkoppling önskats och varit möjlig (ej anonym) har detta skett. När det gäller konkreta
synpunkter på till exempel vår webbplats har dessa tagits i beaktande i det fortsatta
arbetet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 79/2014
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål till kommunstyrelsen, andra halvåret
2013, 2014-04-15

Expedieras till
Kanslienheten

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 87
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och
motioner 2013-12-31
Dnr: 2014.141

009

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej färdigberedda medborgarförslag och
motioner redovisas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 80/2014
Redovisning medborgarförslag och motioner 2013-12-31

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-19

Kommunstyrelsen

§ 88
Anställning barn- och utbildningschef
Dnr 2014.178

023

Beslut
Erbjuder tjänsten som barn- och utbildningschef till Fredrik Hellsten, Engelbrektsgatan 85
E, 506 37 Borås.

Deltar inte i beslutet
Per Andersson (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att anställa en förvaltningschef till barn- och
utbildningsförvaltningen.

Expedieras till
Kommunchef
Fredrik Hellsten
Barn- och utbildningsförvaltningen.

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

19 (19)

