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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
2 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 129
Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
3 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 130
Information ”Startskottet”
Projektledaren Charlie Larsson presenterade projektet Startskottet som bedrivs
tillsammans med Tranemo kommun.
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
4 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 131
Information Skolinspektionens rapport
Barn- och utbildningschef Fredrik Hellsten gick igenom skolinspektionens rapport och de
påpekanden som de gjort samt åtgärder för dessa.
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
5 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 132
Information från Svenljunga Köping, Handel och
service
Projektledare Charlotta Juntorp presenterar vad föreningen åstadkommit under året och
framtida planer på evenemang.
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
6 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 133
Delårsbokslut 8 månader för KSF
Diarienummer: 2014.137

042

Beslut
Godkänner delårsbokslut 8 månader för kommunstyrelseförvaltningen (KSF).

Sammanfattning
Förvaltningsekonom Marianne Persson Wreschner presenterar delårsbokslutet per 8
månader för KSF.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 133/2014
Delårsrapport augusti 2014 för KSF

Expedieras till
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
7 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 134
Delårsbokslut 8 mån – kommunen som helhet
Diarienummer: 2014.137

042

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att bevilja tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden om 0,160 mkr och i övrigt ska
samhällsbyggnadsnämnden anpassa sin verksamhet till beslutad budgetram.
Att i övrigt godkänna delårsbokslut 8 månader 2014 för Svenljunga kommun.

Sammanfattning
I delårsbokslutet sammanfattas de första åtta månaderna av verksamhetsåret 2014 av
nämnder och styrelser. Fullmäktigemålen redovisas och kommenteras av alla
förvaltningarna. Driftredovisningen pekar mot en prognos om ett överskott för 2014 på
14,8 mkr jämfört med budget, framförallt beroende på ökade skatteintäkter och positivt
resultat för Kommunstyrelseförvaltningen och Socialnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beräknar ett underskott om -0,3 mkr och begär
tilläggsanslag om 0,160 mkr.
Ärendet föredras av ekonomichef Magnus Fleischer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 151/2014
Förslag till Delårsbokslut 8 månader 2014, Svenljunga kommun

Bilaga
Förslag till Delårsbokslut 8 månader 2014, Svenljunga kommun

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
8 (3)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 135
Månadsrapport från nämnderna
Diarienummer: 2013.132

042

Information
Nämndernas ekonomiska situation till och med september 2014 presenteras.
Kommunstyrelsens ledamöter har tagit del av informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
9 (3)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 136
Information – Jämförelse ekonomiska nyckeltal
Ekonomichef Magnus Fleischer presenterar olika nyckeltal som man kan använda för
jämförelser med andra kommuner.
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
10 (3)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 137
Budget och verksamhetsplan för folkhälsorådet
2015
Diarienummer: 2014.292

003

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna budget och verksamhetsplan för 2015.

Sammanfattning
Folkhälsorådet föreslår årligen en budget och verksamhetsplan som kommunstyrelsen
ska besluta om.
Därefter har folkhälsorådets styrgrupp mandat att besluta om insatser och förvalta
pengarna enligt verksamhetsplanen. Folkhälsorådet beslutar även om kriterier för
ansökan om folkhälsomedel.
När behov finns kan kommunstyrelsen begära föredragning om folkhälsoarbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2014-10-06
Förslag till budget och verksamhetsplan för 2015

Expedieras till
Utvecklingsledare folkhälsa
Folkhälsorådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
11 (3)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 138
Finansiering av vård- och omsorgscollege
Diarienummer: 2014.216

600

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till att ingå i vård- och omsorgscollege Sjuhärad.
Svenljungas andel av finansieringen beaktas i budgetberedningen 2016-2018.

Sammanfattning
Lars Bengtsson föredrar ärendet om finansiering av vård- och omsorgscollege via
Boråsregionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 134/2014
Tjänstskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2014-08-25
Information om finansiering av Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege samt behov
av beslut avseende omfattning av processledare för teknikcollege

Expedieras till
Boråsregionen
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
12 (3)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 139
Delägarskap i Netwest, det regionala
bredbandsbolaget i Västra Götaland
Diarienummer: 2014.129

014

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Beslutar att ingå delägarskap på ”låg nivå” (240 000 kr fördelat på fyra år à 60 000 kr/år)
i Netwest.

Sammanfattning
Den 3 april kom det ut ett PM (RUN 62-0284-14) med erbjudandet att ingå delägarskap i
Netwest.
Bolaget ska underlätta för nationella eller regionalt spridda kunder så de ska kunna köpa
fiber och accesser i de lokala stadsnät och kommunalägda nät som finns i regionen, men
slippa att ha affärskontakt med samtliga ägare en sådan förbindelse kan ha.
Bredbandskunder vill generellt undvika fler än en kontakt när man ska hyra linjer.
Detta ska öka konkurrensen i regionen och på så sätt stimmulera så att bredbandsmarknaden är mer aktiv, samtidigt som marknaden kan få tillgång till den
skattefinansierade fibern.
För Svenljungas del är detta både ett sätt att visa att kommunen är aktiv i
bredbandsfrågan samtidigt som kommunen har möjlighet att få tidigare investeringar i
föreningsfibern och stamnätet att användas mer.
IT-chef Christian Bonfré föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 135/2014
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2014-08-26

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
13 (3)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 140
Förfrågande om deltagande i Business Region
Borås (BRB)
Diarienummer: 2014.198

141

Beslut
Godkänner det förslag till avtal som presenterats (se bilaga).

Sammanfattning
Direktionen på Boråsregionen beslutade vid sitt sammanträde den 5 juni 2014 att
rekommendera medlemskommunerna att besluta om deltagande i partnerskapet Business
Region Borås (BRB) utifrån bifogat avtal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 137/2014
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2014-09-22
Förfrågan från Boråsregionen, 2014-06-17
Avtal BRB

Expedieras till
Boråsregionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
14 (3)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 141
Styrdokument för allmänna handlingar
Diarienummer: 2014.261

004

Beslut
Beslutar att godkänna förvaltningens förslag till styrdokument för allmänna handlingar.

Sammanfattning
Ett styrdokument för hantering av allmänna handlingar måste upprättas med hänvisning
till lagkrav i 4 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 139/2014
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2014-09-09
Förslag på Regler för hantering av kommunstyrelsen allmänna handlingar

Bilaga
Regler för hantering av kommunstyrelsen allmänna handlingar

Expedieras till
Kanslichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
15 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 142
Medborgarförslag om utveckling av allmänhetens
frågestund
Diarienummer: 2014.179

101

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fullmäktiges presidium beslutar om allmänhetens frågestund ska få förekomma vid ett
sammanträde. I kallelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund
ska förekomma och uppgift om detta ska anges i lokaltidningarna.
Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från
allmänheten får förekomma. Under frågestunden får inte någon överläggning
förekomma. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur
frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda och anställda hos
kommunen som behövs för att lämna uppgifter.
De nya riktlinjerna för allmänhetens frågestund läggs till fullmäktiges arbetsordning.

Sammanfattning
Marianne Josefsson lämnade 2014-05-21 in ett medbo0rgarförslag om att utveckla
allmänhetens frågestund. Idag har Svenljunga kommun endast allmänhetens frågestund
en gång per år i samband med att årsredovisningen presenteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 140/2014
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2014-09-11
Medborgarförslag från Marianne Josefsson, 2014-05-21

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
16 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 143
Policy mot mutor
Diarienummer: 2014.263

003

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänner styrdokumentet Policy mot mutor.

Sammanfattning
En muta är en förmån, gåva eller en fördel som gynnar en enskild eller en organisation
på ett otillbörligt sätt. Den som har tagit emot eller lämnat en muta gör sig skyldig till
mutbrott, oavsett om mutan mottagits eller lämnats för någon annans räkning.
Dokumentet anger ett tydligt avståndstagande från alla former av gåvor, förmåner och
fördelar som skulle kunna tolkas som en muta. Det ger också en insikt i vad som skulle
kunna kategoriseras som mutor eller inte. Dokumentet ger även en vägledning om hur
den anställde ska agera om denne känner sig osäker på om en förmån eller gåva är av
otillbörlig karaktär. Policyn klargör även den enskildes eget ansvar gällande mutbrott.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 141/2014
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2014-09-12
Förslag till Policy mot mutor

Bilaga
Policy mot mutor

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
17 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 144
Revidering av styrdokument för de kommunala
bolagen
Diarienummer: 2014.260

003

Beslut
Avsätter 100 000 kr för konsultinsats från Kommunstyrelsens budget inom ram,
omfördelning av medel från prognoserat överskott.
Ger kommunchefen i uppdrag att handla upp konsult.

Motivering
Kommunen har haft fastigheter i bolagsform under ett antal år och en genomlysning av
bolagsordning, ägardirektiv o.s.v. är lämpligt att göra under den närmaste framtiden.
Det är också en förändring i lag om hur reinvesteringar och investeringar ska bokföras
och det finns behov av att få en redovisning om hur det påverkar oss.

Sammanfattning
Det finns en risk att bolagsordningarna och ägardirektiven inte stämmer överens med hur
kommunen som ägare vill styra bolagen. Kommunen behöver ha en bättre kunskap om
vilka alternativ vi har vid lagändring av investeringar och hur det påverkar kommunens
ekonomi i nutid och framtid.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 143/2014
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2014-09-08

Expedieras till
Ekonomienheten
Kommunchef

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

18 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 145
Uppföljning av genomlysning av socialnämnden
Diarienummer: 2014.264

040

Beslut
Avsätter 100 000 kr för konsultinsats från Kommunstyrelsens budget inom ram,
omfördelning av medel från prognoserat överskott.
Ge kommunchef i uppdrag att handla upp konsult.

Reservationer
Roger Axelsson (M) och Gunnar Lagberg (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Det arbete och den genomlysning som genomfördes av Socialnämndens verksamheter
utmynnade i en handlingsplan till förbättringar som gav kostnadskontroll och
verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen vill analysera framgångsfaktorerna relaterade till
den tydliga kostnadsförbättringen i syfte till ett lärande i hela kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 144/2014
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2014-09-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Roger Axelsson (M): Avslag

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Axelssons och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Expedieras till
Kommunchef
Ekonomichef
Socialchef

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

19 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 146
Redovisning av synpunkter och klagomål 2013 BUN
Diarienummer: 2014.256

030

Beslut
Tackar för redovisningen och lägger den till protokollet.

Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål ska nämnderna
göra en uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål. Uppföljningen ska redovisas till
kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2013 diariefört sju inkomna
klagomål/synpunkter.
Nämndsekreterare Anne-Helene Cederholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 145/2014
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 44/2014
Redovisning av inkomna klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen år 2013, 201407-02

Expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerare / Signatur beslutsfattare

Utdragsbestyrkande

20 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 147
Redovisning av synpunkter och klagomål 1:a
halvåret 2014 - KS
Diarienummer: 2014.029

030

Beslut
Godkänner kanslienhetens redovisning och lägger den till protokollet.

Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för synpunkter och klagomål ska dessa redovisas till
kommunstyrelsen två gånger per år.
Under första halvåret 2014 har det till kommunstyrelsen inkommit sammanlagt 13
synpunkter/klagomål.
Nio av dessa har fått återkoppling och/eller svar inom de fem dagar som anges i
Svenljunga kommuns riktlinjer för synpunkter och klagomål.
Två har lämnats in anonymt, därför har ingen återkoppling kunnat ske.
Två ärenden har skickats vidare inom förvaltningen men där finns ingen uppgift om
eventuellt svar eller återkoppling till den klagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 146/2014
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2014-08-19
Synpunkter och klagomål till KS första halvåret 2014 2014-08-17

Expedieras till
Kanslienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
21 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 148
Samrehab 2.0: Nytt avtal
Diarienummer: 2014.274

003

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Svenljunga kommun godkänner avtalet.

Sammanfattning
Ett nytt avtal har tagits fram för Samrehab, avtalet tecknas mellan Marks kommun,
Svenljunga kommun och Västra Götalandsregionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 147/2014
Avtalsförslag

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
22 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 149
Samrehab 2.0: Nytt reglemente
Diarienummer: 2014.274

003

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Svenljunga kommun godkänner reglementet.

Sammanfattning
Ett nytt avtal har tagits fram för Samrehab, avtalet tecknas mellan Marks kommun,
Svenljunga kommun och Västra Götalandsregionen. I samband med detta har även ett
nytt reglemente tagits fram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 148/2014
Förslag på nytt reglemente för Samrehabnämnden Mark-Svenljunga 2014-08-27

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
23 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 150
Underskottstäckning stiftelsen Klev
Diarienummer: 2014.283

045

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar 220 000 kronor som underskottstäckning för stiftelsen Klev.
Medel tas ur eget kapital för 2014.

Sammanfattning
I enlighet med Stiftelseurkundens stadgar § 10 och Svenljunga kommunfullmäktiges
beslut 1981-03-09 § 30 ska Stiftelsen Klevs Gästgiveri erhålla underskottstäckning av
Svenljunga kommun.

Beslutsunderlag
Stiftelsen Klevs Gästgiveris protokoll 2014-09-18
Prognos Klevs Gästgiveri 2014

Förslag på sammanträdet
Eva Johansson (C): Kommunfullmäktige beviljar 220 000 kronor som underskottstäckning
för stiftelsen Klev. Medel tas ur eget kapital för 2014.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
24 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 151
Sammanträdestider 2015
Diarienummer: 2014.284

006

Beslut
Fasställer förslaget om sammanträdestider för arbetsutskottet och kommunstyrelsen
2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställer förslaget om sammanträdestider för kommunfullmäktige 2015.

Beslutsunderlag
Förslag på sammanträdestider från kommunstyrelseförvaltningen, daterat 2014-09-25

Expedieras till
KLG
NSG
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
25 (28)

Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 152
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden
Beslut
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit till
kommunstyrelsen till handlingarna:

Socialnämnden
Protokoll § 103/2014

Kanslienheten
Uppföljning av risk- och sårbarhetsanalys – september 2014

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 153
Anmälda delegationsbeslut
Diarienummer: 2014.002

002

Beslut
Godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med stöd av
delegation:

Arbetsutskottets beslut
§§ 131, 136, 142

Ekonomichefens beslut
2012/14
Livsmedel

Delegationsbeslut avseende tilldelningsbeslut beträffande upphandling av

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-10-13

Kommunstyrelsen

§ 154
Tack
Kommunstyrelsens ordförande Eva Johansson (C) tackar kommunstyrelsen för det arbete
som de lagt ner under den gångna mandatperioden.
Kommunstyrelsens vice ordförande Stefan Carlsson (S) tackar å kommunstyrelsens
vägnar ordföranden för det arbete som hon lagt ner i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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