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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 160
Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna dagordningen inklusive de av ordföranden
föreslagna ärendena.

Sammanfattning
Ordföranden föreslår att två extra ärenden läggs till dagordningen, Bildandet av reservat
Buttorps forsar och Överenskommelse om asylplatser.

Justerandes signatur
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 161
Uppvaktning anställd 25 år
Kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson och ekonomichef Magnus Fleischer
uppvaktar Gunnel Dahlberg som varit anställd på kommunstyrelseförvaltningen på
Svenljunga kommun i 25 år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 162
Avtal och reglemente för samverkansnämnden
Personal
Diarienummer: 2014.340

106

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänner avtalet för personalsamverkan och upphäver tidigare gällande avtal.
Antar reglementet för samverkansnämnden personal och upphäver tidigare gällande
reglemente.

Sammanfattning
För att skapa en tydlig avgränsning över vilka personalfrågor som ska hanteras av
samverkansnämnden personal har avtalet för personalsamverkan och reglementet för
samverkansnämnden personal omarbetats. Kommunerna har kommit överens om att
vissa personalfrågor ska hanteras av den gemensamma nämnden för att säkerställa en
korrekt handläggning och följa kommunallagens möjligheter att delegera beslutanderätt
till personalchef. Nämnderna i respektive kommun måste således anpassa sina
reglementen och delegeringsordningar. I samband med omarbetningen av reglementet
och avtalet har justeringar gjorts för att förtydliga juridiska oklarheter samt att anpassa
bestämmelserna efter rådande organisationsstruktur. Kostnadsfördelningen har
tydliggjorts och samtliga omarbetningar har gjorts med målsättningen att vara
kostnadsneutrala i förhållande till det första avtalet.

Beslutsunderlag
Avtal personalsamverkan, 2014-04-02
Gällande avtal personalsamverkan, 2012-08-08
Reglemente samverkansnämnden personal, 2014-04-02
Gällande reglemente samverkansnämnden personal, 2012-08-08
Tjänsteskrivelse, 2014-05-16
Samverkansnämnden personals beslut 2014-11-25 § 27
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Kommunstyrelsen

§ 162
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 163
Sammanträdestider 2015
Diarienummer: 2014.105

041

Beslut
Fastställer sammanträdetiderna för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott 2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställer kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2015.

Beslutsunderlag
Förslag på sammanträdestider 2015
Tjänsteskrivelse, 2014-11-14

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 164
Månadsrapport från nämnderna
Diarienummer: 2013.132

042

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

Justerandes signatur
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 165
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i Överlida
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Överlida enligt bifogade kartor och koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 166
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i Östra
Frölunda
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Östra Frölunda enligt bifogade kartor och
koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 167
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i
Svenljunga
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Svenljunga enligt bifogade kartor och koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 168
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i
Strömsfors
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Strömsfors, enligt bifogade kartor och koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor
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Kommunfullmäktige
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 169
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i
Mårdaklev
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Mårdaklev enligt bifogade kartor och koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor
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Kommunfullmäktige
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 170
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i Mjöbäck
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Mjöbäck enligt bifogade kartor och koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 171
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i Kalv
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Kalv enligt bifogade kartor och koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
17 (3)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 172
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i Håcksvik
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Håcksvik enligt bifogade kartor och koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
18 (3)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 173
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i
Holsljunga
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Holsljunga enligt bifogade kartor och koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
19 (3)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 174
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i Hillared
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Hillared enligt bifogade kartor och koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
20 (3)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 175
Den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp i Axelfors
Diarienummer: 2014.314

341

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp
för den allmänna VA-anläggningen i Axelfors enligt bifogade kartor och koordinatlista.
Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med
kommunfällmäktiges beslut i frågan.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdena är indelade i
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp för att följa
rekommendationerna från Svenskt Vatten om hur verksamhetsområden skall utformas.
Det är genom verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de
fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta
fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir skyldiga att betala
avgifter till huvudmannen.
Denna revidering görs för att kommunen inte ska riskera att bli skyldig att bygga ut VA i
områden man ej planerat göra detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §§ 101-111, inklusive bilagor

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
21 (3)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 176
VA-taxa 2015
Diarienummer: 2014.271

406

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Godkänner VA-taxa 2015 (faktor 2,0).
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att komplettera förslaget med ytterligare en
lägre nivå på vattenmätare, under § 13 1b, Qn 1,5, och kostnad för detta. Målet är att
om möjligt införa den lägre nivån från och med andra kvartalet 2015.

Sammanfattning
VA-chef Lovisa Björnsdotter och utvecklingschef Magnus Eriksson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 159/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 80/2014
Förslag på VA-taxa (faktor 2,0)
Förslag på VA-taxa (faktor 1,8)

Bilaga
Förslag på VA-taxa (faktor 2,0)

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
22 (3)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 177
Revidering av Bilaga 2 till Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område
Diarienummer: 2014.316

406

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Godkänner revideringen i Bilaga 2 till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område enligt tabell 1.
Ändringen föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2015.
Tabell 1

Kemiska produkter
KK

AK

PN

Beskrivning

24.110

55

B

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka gas- eller vätskeformiga kemiska produkter.

Gasformiga bränslen, el, värme och kyla
KK

AK

PN

Beskrivning

40.90

8

B

Verksamhet med
1.
2.
3.

40.95

6

B

två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter
ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.

Verksamhet med
1.
2.
3.

sju eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
ett eller flera vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre
än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
23 (3)

Svenljunga kommun

Paragraf

Kommunstyrelsen

§ 177

2014-12-01

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.

Avfall
KK

AK

PN

Beskrivning

90.30

20

B

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 000 ton.

90.100

40

B

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än
farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.

90.110

8

C

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat
avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton
avfall per kalenderår.

Sammanfattning
Den 14 december 2009 antog kommunfullmäktige (§ 129) Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område. Vid översyn av taxan har det uppmärksammats att några nya
tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter som finns eller är på gång i kommunen
saknas.
De avgifter som satts för verksamheterna överensstämmer med de rekommendationer
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som använts för resten av taxan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 118/2014

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
24 (41)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 178
Plan- och bygglovstaxa inkl. Kart- och mättaxa
2015
Diarienummer: 2014.315

206

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag;
Antar Plan- och bygglovstaxa inkl. kart- och mättaxa 2015.

Sammanfattning
Nuvarande taxa speglar inte den kostnad som kommunen har i relation till nedlagd
arbetstid. I verksamhetsplan 2015-2017 föreslår samhällsbyggnadsnämnden att Nfaktorn höjs till 1,0. Anledningen är att de förändringar som gjordes i plan- och
bygglagen 2011 har visat sig bli mer resurskrävande för kommunen än man först trodde.
I samband med förslaget att höja N-faktorn så har samtliga avgifter setts över för att
bedöma hur förändringen påverkar den slutliga avgiften. Arbetsbelastningen för
handläggare och administratörer ökar i förhållande till åtgärdens komplexitet. Därför har
justeringar gjorts i ärendeberoende faktorer (OF) i avsikt att behålla nuvarande avgifter
för enklare åtgärder.
Under 2014 beslutade regeringen om ytterligare bygglovsbefriade åtgärder, de så kallade
Attefallsåtgärderna. SKL kommer under 2014-2015 lämna förslag på hur taxan för
Attefallsåtgärder ska beräknas, men i nuläget saknas underlag från SKL. Miljö- och
byggenheten har tagit fram ett eget förslag som grundar sig i beräkningar av den tid som
behöver läggas på respektive åtgärd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 161/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 120/2014
Förslag till Plan- och bygglovstaxa inkl. Kart- och mättaxa 2015

Bilaga
Förslag till Plan- och bygglovstaxa inkl. Kart- och mättaxa 2015

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
25 (3)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 179
Ansökan om särskilt föreningsbidrag för förbättrad
värmeisolering av medborgarhuset i Östra
Frölunda
Diarienummer: 2014.275

049

Beslut
Beviljar Byggnadsföreningen i Östra Frölunda 32 700 kr för förbättring av
värmeisoleringen i medborgarhuset.
Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsett, drift.

Sammanfattning
Byggnadsföreningen i Östra Frölunda ansöker om 30 % av kostnaderna för förbättring av
värmeisoleringen i medborgarhuset. Detta bidrag är en förutsättning för att ytterligare
bidrag från Boverket ska kunna beviljas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 164/2014
Ansökan, 2014-09-22

Expedieras till
Byggnadsföreningen i Östra Frölunda
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
26 (41)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 180
Ansökan om kommunalt bidrag till ny avloppsoch dagvattensanläggning vid Örsåsgården,
Röstorp 3:15
Diarienummer: 2014.267

049

Beslut
Beviljar Örsås Bygdegårdsförening 150 000 kr för ny avlopps- och dagvattensanläggning i
Örsåsgården.
Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsett, drift.

Sammanfattning
Örsås Bygdegårdsförening ansöker om 30 % av kostnaderna för ny avlopps- och
dagvattensanläggning i Örsåsgården. Detta bidrag är en förutsättning för att ytterligare
bidrag från Boverket ska kunna beviljas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 165/2014
Ansökan, 2014-09-17

Expedieras till
Örsås Bygdegårdsförening
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
27 (41)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 181
Ansökan om bidrag till vägbelysning Roasjö by
Diarienummer: 2014.272

317

Beslut
Beviljar samhällsbyggnadsnämnden 50 000 kr som ska gå till Julåsa enskilda vägförening
för bidrag till vägbelysning i Roasjö by.
Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsett, drift.

Sammanfattning
Julåsa enskilda vägförening har beslutat sig för att ta över anläggningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att byta ut armaturerna till lågenergibelysning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 166/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 82/2014

Expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
28 (41)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 182
Tilläggsanslag för gemensamma verksamheten
MAST i Svenljunga och Tranemo kommun
Diarienummer: 2014.296

042

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Beviljar 250 000 kr för den gemensamma verksamheten MAST i Svenljunga och Tranemo
kommun, utifrån att Tranemo kommun fattar liknande beslut.
Finansieringen gäller för 2015 och tas från eget kapital.

Sammanfattning
MAST finns för personer som står utanför arbetsmarknaden. MAST verkar för att öka
motivationen och drivkraften för att få och behålla ett jobb. MAST är 6 månader långt
och består av teori och praktik. Deltagare till MAST kommer dels från kommunernas
individ- och familjeomsorg, dels från Arbetsförmedlingen.
MAST-projektet har funnits i Svenljunga, Mark och Borås kommuner under tiden februari
2010-februari 2014. Det har då finansierats av medel från ESF, Europeiska socialfonden.
Svenljunga och Tranemo kommuner beslutade att verksamheten efter projekttidens
utgång ska bedrivas gemensamt i dessa båda kommuner och har sedan projekttidens
utgång finansierats av folkhälsomedel. Den finansieringen gäller dock bara 2014 och
därför saknas nu medel för verksamheten framöver.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 167/2014
Tjänsteskrivelse, 2014-10-06

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
29 (41)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 183
Näringslivspolitiskt program
Diarienummer: 2014.327

140

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Antar det näringslivspolitiska programmet för Svenljunga kommun och använder det som
grund i arbetet med näringslivet.

Sammanfattning
Det näringslivspolitiska programmet är ett dokument där avsikten är att lyfta områden
som Svenljunga kommun ska satsa på för att skapa en miljö med bättre företagarklimat.
Genom att skapa en tydlig röd tråd i näringslivsarbetet är förhoppningen att kunskapen
mellan kommun och näringsliv ökar, att vi får en tydligare rollfördelning med ökad dialog
och där kommunen och dess olika förvaltningar är insatta i företagarnas villkor.
Idén till ett näringslivspolitiskt program lades först fram av den socialdemokratiska
partigruppen. I samband med att förslaget lades fram arbetade styrgruppen för
medborgardialog med att ta fram nya sätt till demokratisk dialog. Arbetet med det
näringslivspolitiska programmet blev den första fråga som processades efter dessa nya
idéer. Genom fullmäktigesamtal lyftes ett antal frågeställningar fram. Dessa
frågeställningar låg sen till grund för tre stycken, geografiskt uppdelade,
medborgardialogsträffar. Till dessa träffar var både företagare, politiker och medborgare
inbjudna. Synpunkterna som kom fram på dessa träffar skrevs ner och ligger,
tillsammans med synpunkter i medborgarförslag från SFF(Svenljunga Företagarförening),
som grund till de åtgärdsområden som nu lyfts fram i det näringslivspolitiska
programmet.
Ett förslag på färdigt program gick sen ut på remiss, där förslaget skickades till
partigrupperna, företagsföreningarna samt byalagen. Synpunkter från Svenljunga
Företagarförening, Centerpartiet och Miljöpartiet har sedan lett fram till denna slutgiltiga
version.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 169/2014
Tjänsteskrivelse, 2014-11-06
Förslag på Näringslivspolitiskt program

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
30 (41)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 184
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
1:a halvåret 2014 - BUN
Diarienummer: 2014.273

030

Beslut
Tackar för redovisningen och lägger den till protokollet.

Sammanfattning
Enligt riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål ska det göras en redovisning av
dessa två gånger/år till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har under första halvåret 2014 diariefört fyra inkomna
klagomål/synpunkter enligt bilaga.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 156/2014
Barn – och utbildningsnämndens protokoll § 51/2014
Redovisning av inkomna klagomål till barn- och utbildningsförvaltiningen

Expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
31 (41)

Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 185
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
1:a halvåret 2014 - SBN
Diarienummer: 2014.270

030

Beslut
Tackar för redovisningen och lägger den till protokollet.

Sammanfattning
Enligt riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål ska det göras en redovisning av
dessa två gånger/år till kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden har under första halvåret 2014 diariefört 13 inkomna
klagomål/synpunkter enligt bilaga.
Sju av dessa har fått återkoppling och/eller svar inom de fem dagar som anges i
riktlinjerna, två gick över tiden med någon dag. En synpunkt har inte bemötts eftersom
den klagande inte ville ha någon återkoppling. Ett ärende har skickats vidare inom
förvaltningen men där finns ingen uppgift om eventuellt svar eller återkoppling till den
klagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 157/2014
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 84/2014
Synpunkter och klagomål till SBN första halvåret 2014

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 186
Tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden
Diarienummer: 2014.339

042

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Beviljar barn- och utbildningsnämnden 2 miljoner kronor i tilläggsanslag som fördelas
enligt följande:
Avgiftsfri kulturskola
Förbättring av kunskapsnivån

ca 400 000 kr
ca 1,6 miljoner kr

Beviljar samhällsbyggnadsnämnden 1 miljon kr i tilläggsanslag som fördelas enligt
följande:
Bidrag till studieförbund
Bidrag till bygdegårdar
Föreningsbidrag
Bidrag till kulturarrangemang
Anläggningsbidrag
Vägbidrag

100
100
300
100
200
200

000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Medel tas ur eget kapital.

Reservation
C-gruppen (Eva Johansson och Barbro Johansson) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Ordföranden Stefan Carlsson (S) lyfter ärendet på arbetsutskottet den 17 november
2014.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 171/2014

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Johansson (C): Beviljar barn- och utbildningsnämnden 1,8 miljoner kr för att höja
kunskapsnivån genom att skapa mindre grupper och behålla en bra skolstruktur. Dessa
pengar omfördelas inom liggande budgetram 2015. En återkoppling ska ska ske gällande
vilka fullmäktige- och nämndsmål som bättre kan uppfyllas genom dessa extra pengar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
33 (41)

Svenljunga kommun

Paragraf

Kommunstyrelsen

§ 186

2014-12-01

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bidragen till samhällsbyggnadsnämnden ska ingå i budgetberedningens arbete under
våren inför VP 2016-2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Johanssons (C) förslag mot arbetsutskottets och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 187
Ramjustering VP 2015-2017
Diarienummer: 2014.337

041

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänner ramjusteringar i VP 2015-2017 enligt bilaga.

Sammanfattning
Följande ändringar i VP 2015-2017 föreslås;
Tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden om 2 miljoner kr och till
samhällsbyggnadsnämnden om 1 miljon kr, att fördelas enligt bifogat beslut.
Justering av beräknad men utebliven hyreshöjning 2015 från förvaltningarna till
gemensamt.
Finansiering till 50 % av tjänst för MAST-projektet inom arbetsmarknads- och
integrationsenheten, samt administrativ flytt av tjänst för IPS från socialförvaltningen till
arbetsmarknads- och integrationsenheten.
Ramjustering för kompensation för höjning av arbetsgivareavgiften för ungdomar upp till
26 år samt för de födda 1949 och tidigare.
Ramjustering för flytt av redovisning av Integration från kommunstyrelseförvaltningen till
gemensamt, då denna ska ses som en gemenesam angelägenhet.
Senaste skatteprognosen från SKL

Beslutsunderlag
Förslag till ny driftbudget och ny beräkning av ramar 2015-2017

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 188
Firmatecknare
Dnr 2014.088

002

Beslut
Bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson, eller vid hans förfall dess vice
ordförande Johan Björkman att, med kontrasignation av kommunchef Magnus Nilsson
eller vid hans förfall ekonomichef Magnus Fleischer, kanslichef Johan Persson eller ITchef Christian Bonfré vara firmatecknare för Svenljunga kommun.
Bemyndigar ekonomichef Magnus Fleischer 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 § 63/2014.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens tidigare beslut § 63/2014 behöver uppdateras.

Expedieras till
Ekonomienheten
Stefan Carlsson
Magnus Nilsson
Magnus Fleischer
Johan Persson
Christian Bonfré

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 189
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden
Beslut
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit till
kommunstyrelsen till handlingarna:

Länsstyrelsen
Lägesrapport ensamkommande barn

Barn- och utbildningsnämnden
För kännedom § 65/2014: Renovering av Torsgårdens förskola

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 190
Anmälda delegationsbeslut
Diarienummer: 2014.002

002

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

Arbetsutskottets beslut
§§ 162, 163, 168 och 170

Kommunstyrelsens ordförandes beslut
2013/14

Rättegångsfullmakt

Ekonomichefens beslut
2014/14

Beslut att avbryta upphandling Livsmedel 2014 delområde färska
grönsaker, frukter, rotfrukter och potatis

2015/14

Tilldelningsbeslut beträffande upphandling av Elgrossistmaterial

2016/14

Tilldelningsbeslut beträffande upphandling av Sjukvårdsmaterial

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 191
Bildande av reservat Buttorps forsar
Diarienummer: 2013.035

435

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en LONA-ansökan för reservatbildningen ska skickas in.
På kommunstyrelsens möte den 2 februari 2015 ska ett kostnadsförslag för
reservatsbildandet presenteras.

Reservation
Johan Björkman (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
2012-11-05 inkom till kommunen ett medborgarförslag om att Svenljunga kommun ska
bilda ett reservat i Buttorp, Sexdrega för att kunna skydda de värdefulla biotoperna kring
Buttorp. Därefter togs beslutet i Kommunstyrelsen om att fortsätta processen och bifoga
kostnadsberäkning och tidsåtgång till ärendet. Det interimistiska förbudsbeslutet togs för
att trygga områdets naturvärden under reservatsbildningsprocessen och en
naturvärdesinventering har gjorts under 2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-11-26
Bilagor

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Johansson (C): Beslutet ska i detta läge bara omfatta inskickandet av LONA-ansökan.
Johan Björkman (M): Avslag

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Eva
Johanssons förslag.

Expedieras till
Matilda Chocron

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 192
Överenskommelse med Migrationsverket om
asylplatser för ensamkommande barn
Diarienummer: 2014.350

133

Beslut
Godkänner och undertecknar avtalet avseende boendeplatser för nio asylsökande
ensamkommande barn. Avtalet löper från och med 1 januari 2015 och tills vidare.

Sammanfattning
Migrationsverket lämnade sin höstprognos gällande ensamkommande barn till regeringen
den 4 november. Ca 8 000 ensamkommande barn beräknas söka asyl under 2015. Detta
betyder att platsbehovet för 2015 har höjts. Migrationsverket vill nu skriva avtal med
Svenljunga kommun med 9 boendeplatser för ensamkommande pojkar från och med 1315 år. Antalet asylsökande barn ökade kraftigt under sommaren och har sedan dess haft
ett snitt på 200 ensamkommande barn per vecka. All ledig kapacitet i kommunerna
fylldes snabbt och Migrationsverkets anvisning gick i steg 3 c, det vill säga till kommuner
som inte nått sin måluppfyllelse i fördelningstalen. Länsstyrelsen har vägt
konsekvenserna till att anvisa enligt steg 4 redan i början av 2015. Steg 4 kom för att
klara akuta lägen under kortare perioder. För kommunerna i Västra Götalands län innebär
det att fördelningstalen för 2015 skrivs upp för samtliga kommuner i länet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-11-24
Avtal Migrationsverket

Expedieras till
Migrationsverket
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-12-01

Kommunstyrelsen

§ 193
God Jul
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 honom en god jul och ett gott nytt år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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