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§ 30

KS2013/525

Årsredovisning 2013 kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning 2013 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Förutom en sammanställning av det
ekonomiska utfallet finns i årsredovisningen också en redogörelse för
måluppfyllelse och verksamhet under året.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar tillsammans ett positivt
resultat på 3 228 tkr. Resultatet för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska
justeras med anledning av lägre internränta (kapitalkostnader) än vad som
budgeterats. Denna justering uppgår till -1 000 tkr och justeras mot
kommunchefens ansvar. Resultat efter justering, som görs i kommunens bokslut,
uppgår till 2 228 tkr.
För ärendet aktuella handlingar
- Årsredovisning 2013 kommunfullmäktige och kommunstyrelse,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-05
- Årsredovisning 2013 kommunfullmäktige och kommunstyrelse, förslag
2014-02-05
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisning 2013 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen i enlighet med förslag 2014-02-05 och överlämnar den till
kommunfullmäktige för godkännande.
Skickas till: Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 31

KS2013/487

Framställan om utökad budgetram med anledning av ökade
kostnader för köpt gymnasieverksamhet
Barn- och utbildningsnämnden har BUN 2013-10-21 § 93 framställt om utökad
budgetram med anledning av ökade kostnader för köpt gymnasieverksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden har för budgetår 2013 budgeterat
gymnasiekostnader avseende köpt verksamhet motsvarande 27 484 tkr. Detta
innebär en genomsnittskostnad per elev motsvarande 90,7 tkr och baserades på en
indexuppräkning med
3,0 procent. Utfallet för 2013 förevisar enligt framställan en kostnadsökning
utifrån prognostiserad kostnad 2012 med 9,3 procent vilket motsvarar en
genomsnittskostnad per elev på 96,3 tkr. Detta innebär en totalkostnad för 2013
med 1 663,2 tkr för köpt gymnasieverksamhet.
För gymnasiesärskolan har nämnden budgeterat kostnader för 3 111 tkr. Utfallet
för 2013 förevisar en kostnadsminskning med 256 tkr.
Dessa skillnader motsvarar en obudgeterad kostnad på 1 400 tkr, vilket är vad
barn- och utbildningsnämnden framställt om att få utökad budgetram för avseende
köpt gymnasieverksamhet.
Efter det att framställan om utökad budgetram med anledning av ökade kostnader
för köpt gymnasieverksamhet gjordes har barn- och utbilningsnämnden gjort en
uppföljningsrapport 5/2013 per oktober. I denna uppföljningsrapport framkommer
att kostnaderna för köpt gymnasieverksamhet beräknas bli lägre än vad som
tidigare prognostiserats. Istället för en kostnadsökning motsvarande 1 400 tkr
beräknas kostnadsökning i uppföljningsrapporten för oktober bli 300 tkr.
För ärendet aktuella handlingar
- Framställan om utökad budgetram med anledning av ökade kostnader för
köpt gymnasieverksamhet, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
2013-12-05
- Framställan om utökad budgetram med anledning av ökade kostnader för
köpt gymnasieverksamhet, barn- och utbildningsnämndens framställan
2013-10-21
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29
Beslut
Kommunstyrelsen utökar barn- och utbildningsnämndens budgetram 2013 med
300 tkr för ökade kostnader för köpt gymnasieverksamhet. Medlen tas från
kommunstyrelsens ofördelade budget.
Utdragsbestyrkande
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Skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 32

KS2014/60

Beslut om taxor för SÄRF:s (Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund) myndighetsutövning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett viktigt klargörande kring
vilket organ som ska besluta om en taxa för livsmedelskontroll när verksamheten
har överlämnats till ett kommunalförbund.
HFD har genom beslutet slagit fast att det är de ingående medlemskommunerna –
inte kommunalförbundet – som ska fatta beslut om taxan för verksamhet som
grundas på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning.
HFD:s beslut innebär att det är fullmäktige i respektive medlemskommun – som
med stor skyndsamhet – bör fatta nya beslut om taxor för myndighetstillsyn och
myndighetsutövning för 2014. Varje taxa ska då omfatta den egna kommunens
kontrollobjekt.
För ärendet aktuella handlingar
- SÄRF:s direktions protokollsutdrag 2014-02-07
- Förslag till SÄRF:s direktion, bilaga 1, 2 och 3.
Beredande organs förslag
SÄRF:s direktions 2014-02-07
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan enligt
direktionens förslag i bilaga 1 (taxa för myndighetsutövning), bilaga 2 (taxa för
brandskyddskontroll) och bilaga 3 (sotningstaxa).
Skickas till: Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 33

KS2013/511

Antagande av Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020,
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Yttrande angående förslag till regionala avfallsplanen har lämnat av Bollebygds
kommun via kommunstyrelsen 20131014.
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 6 december 2013 beslutat att
för egen del godkänna Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 samt att
rekommendera aktuella medlemskommuner att anta densamma.
Medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast
2014-02-28.
För ärendet aktuella handlingar
- Protokollsutdrag Direktionen 2013-12-06 §79
- Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29
Beslut
Kommunstyrelsen i Bollebygds kommun beslutar att anta Regional avfallsplan
Sjuhärard 2012-2020.
Skickas till: Sjuhärads kommunalförbund

Utdragsbestyrkande
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§ 34

KS2012/373

Upphandling Renhållning Spol- och slamsugningstjänster
2014-2016
Samhällsbyggnadsavdelningen har genomfört upphandling av Spol- och
slamsugningstjänster för Renhållnings- och Vatten och avloppsverksamheten för
perioden 2014-04-01 – 2016-04-01 med möjlighet till förlängning om ett (1) plus
ett (1) år. Anbuden skall vara kommunen tillhanda 2014-02-14.
Tjänster som upphandlas är bl.a. slamtömning av enskilda avloppsanläggningar
(Renhållning), spolning av ledningsnät (Vatten och avlopp) och TV-inspektion av
ledningsnät (Vatten och avlopp).
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Kostnaderna belastar verksamheterna Renhållning och Vatten och avlopp,
Tekniska enheten.
För ärendet aktuella handlingar
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-07
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta
det fördelaktigaste inlämnade anbudet enligt förfrågningsunderlagets
utvärderingskriterier samt därefter ge tekniske chefen i uppdrag att slutföra
upphandlingen och teckna ramavtal för Bollebygds kommun.
Skickas till:
Teknisk chef
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande
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§ 35

KS2014/7

Upphandling renhållning Slam från reningsverk 2014 - 2016
Samhällsbyggnadsavdelningen har gemensamt med Svenljunga kommun och
Tranemo kommun genomfört upphandling av transport och mottagning av slam
från kommunala avloppsreningsverk för perioden 2014-04-01 - 2016-04-01
med möjlighet till förlängning om ett (1) plus ett (1) år. Anbuden skall vara
kommunen tillhanda 2014-02-14. Tilldelningsbesked lämnas av Bollebygds
kommun, tekniske chefen via detta ärende och fullmakt från Svenljunga och
Tranemo kommuner.
Avtal tecknas enskilt av varje kommun eller kommunalt bolag.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Kostnaderna belastar verksamhet Vatten och avlopp, Tekniska enheten.
För ärendet aktuella handlingar
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-07.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta
det fördelaktigaste inlämnade anbudet enligt förfrågningsunderlagets
utvärderingskriterier samt därefter ge tekniske chefen i uppdrag att slutföra
upphandlingen och teckna ramavtal för Bollebygds kommun.
Skickas till:
Teknisk chef
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande
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§ 36

KS2013/472

Bollebygds Prästgård 1:1, ansökan om planläggning
Svenska kyrkan, Göteborgs stift, inkom 2013-11-21 till kommunstyrelsen med en
ansökan om planbesked inom fastigheten. Syftet är att utveckla delar av området
med i huvudsak bostäder.
Ansökan avser de i bilagorna angivna områdena a, b, c, d och e. Områdena a och b
är främst tänkta för en tätare bebyggelse som par- och radhus eftersom de ligger
nära centralorten, medan områdena c, d och e är tänkta för friliggande
enfamiljshus. I ett eventuellt fortsatt planarbete kan sökanden tänka sig ingå
samarbete med intilliggande markägare.
Bollebygds kommun ser positivt på att det finns ett intresse att utveckla
Bollebygds kommun genom byggnation av nya bostäder. Kommunen ser ett stort
värde om ett samabete kan ske med omkringliggande markägare.
Området kring kyrkan ligger strategiskt för den framtida utvecklingen av
Bollebygds tätort västerut mot det planerade stationsområdet i Kråketorp.
Förarbetet inför en fördjupning av översiktsplanen för ett nytt resecentrum och
utveckling av Bollebygds tätort pågår, och arbetet med den beräknas starta under
2014.
Samhällsbyggnadsavdelningen ser positivt till att planarbete inleds i enlighet med
innehållet i fördjupningen av översiktsplanen. Planarbetet för en detaljplan för
område a beräknas kunna starta så snart som fördjupningen av översiktsplanen har
nått tillräcklig detaljering vad gäller de övergripande strukturerna och
markanvändningen i området.
För ärendet aktuella handlingar
- Bollebygds Prästgård 1:1, ansökan om planbesked, kommunkansliets
tjänsteskrivelse 2013-12-11 med tillhörande bilagor
- Göteborgs stifts ansökan om plantillstånd med kartbilagor, dat. 2013-11-21
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29
Beslut
Kommunstyrelsen ger ett positivt planbesked för Bollebygds prästgård 1:1, enligt
plan- och bygglagen 5 kap. 2 § (2010:900). Samhällsbyggnadsavdelningen
bedömer att ett antagande av en detaljplan för område a kan ske år 2017, för
område b år 2019 och för område c, d och e tidigast år 2027 . Aktuell exploatör
står för samtliga kostnader i samband med framtagande av detaljplaneändringen
och detta regleras i ett plankostnadsavtal som undertecknas av exploatören innan
planarbetet påbörjas.
Skickas till:
Svenska kyrkan, att: P-E Hallin, Egendomsförvaltningen Box 11937, 40439 Göteborg
Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 37

KS2014/35

Remiss landsbygdsutredning för kollektivtrafik
Landsbygdsutredningen omfattar den kollektivtrafik som bedrivs av Västtrafik på
uppdrag av regionala kollektivtrafikmyndigheten, Västra Götalandsregionen.
Skolskjutstrafik för grundskola är ett kommunalt ansvar och ingår därmed inte
primärt i utredningen. Däremot bör resurseffektivitet beaktas genom att skolskjutstrafik och allmän kollektivtrafik samordnas där det kan ge mervärden. Detta
innebär att skolskjutstrafiken för grundskola omnämns i materialet.
På samma sätt är färdtjänst ett kommunalt ansvar, men som idag sköts av
Västtrafik i ett fyrtiotal kommuner på uppdrag av respektive kommun. I de fall
kommunen har lämnat över ansvaret för färdtjänst (trafiken) till Västtrafik
samordnas dessa resor med andra anropsstyrda resor på landsbygden, exempelvis
Närtrafik och Sjukresor.
Landsbygdsutredningen har presenterats under hösten 2013 i samtliga delregionala
kollektivtrafikråd (DKR) med tillhörande tjänstemannaberedningar.
Kollektivtrafiknämnden önskar nu att respektive DKR lämnar ett samlat svar på
följande frågor. Det finns möjlighet att lämna övriga synpunkter.
För ärendet aktuella handlingar
- Remiss Landsbygdsutredningen 2014-01-10
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-29
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29
Beslut
Meddela det delregionala kollektivtrafikrådet nedanstående synpunkter:
• Bollebygds kommun anser det mycket viktigt att det fastställs en tydlig ambition
med kollektivtrafiken på landsbygden. Kommunen ställer sig bakom inriktningen
på utredningen att man först fastställer syftet med kollektivtrafiken i landsbygdens
olika delar och därefter ett utbud som kan uppfylla syftet. Den utveckling av
närtrafiken på landsbygden utanför tätorterna som föreslås är mycket positiv. Vi
förutsätter därvid att orter som inte uppfyller det grundläggande utbudet enligt
landsbygdsutredningens exempel, Töllsjö, kommer att få fler antal turer än vad
som erbjuds idag samt till fler orter/platser som kan ligga inom eller utanför den
egna kommunen. Däremot har kommunen synpunkter vad gäller utbudet.
• Generellt ska tydliggöras att det angivna trafikutbudet är en miniminivå.
• Det trafikutbud som anges måste gälla hela året och därmed inte dras ner vid
Utdragsbestyrkande
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vissa tider, t ex sommar.
• När det gäller gruppen tätorter mellan 200-499 invånare kan inte ett utbud på 2
dubbelturer per dag anses ens vara en miniminivå för att uppfylla det i utredningen
angivna syftet att klara service- och fritidsresor. Miniminivån för dessa orter är inte
större än för invånare utanför tätort. Enda skillnaden är att två turer är mer exakt
tidtabellsangivna, men de kan vara anropsstyrda. För att ge en rimlig mininivå på
trafik till dessa orter och för att klara syftet med och uppgiften för trafiken måste
nivån vara minst 3 dubbelturer per vardag. Behovet av gymnasieelevernas resor på
dessa orter bör också kunna tillgodoses vilket kräver ytterligare någon dubbeltur
per dag. Den av utredningen genomförda konsekvensanalysen visar att den helt
övervägande delen av dessa orter idag har ett turutbud som överstiger den
föreslagna miniminivån. Detta pekar naturligtvis också på att behovet är större än
den föreslagna mininivån för dessa orter.
• I utredningen pekas på önskvärdheten av att i ökad utsträckning hitta lösningar
för en ökad samordning av kollektivtrafik och skolskjutsstrafik. Detta är
naturligtvis en viktig fråga att arbeta vidare med. En ökad samordning med
skolskjutstrafiken kan vara ett sätt och en möjlighet till en utökning av turutbudet
utöver miniminivån.
• Kommunen ser det som mycket viktigt att kunna bibehålla ett rimligt turutbud
även i mindre orter.
• Kommunen vill förtydliga vikten av kontinuerlig marknadsföring inom
linjen/turernas närområde.
• Vi förutsätter att Västtrafiks betalkort/betalsystem även gäller inom all
landsbygdstrafik även inom den anropsstyrda trafiken.
Skickas till: Delregionala kollektivtrafikrådet

Utdragsbestyrkande
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§ 38

KS2013/469

Svar på motion om att flytta kommunfullmäktiges
sammanträden till nya samlingssalen i Bollebygdskolan
Otto Andreasson (S) inkom 2013-11-22 med en motiom med förslag om att
kommunfullmäktiges sammanträden ska flyttas från Bollegården till nya
samlingssalen i Bollebygdsskolan.
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-12-20 § 156 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
För ärendet aktuella handlingar
- Svar på motion om att flytta komunfullmäktiges sammanträden till nya
samlingssalen i Bollebygdsskolan
- Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2013-12-20 § 156
- Motion, Otto Andreasson (S) 2013-11-22
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-29
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen
Skickas till: Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

Sida

2014-02-17

16(19)

§ 39
Information om organisationsförändringar
Kommunchef Anders Einarsson informerar om det pågående arbetet med att skapa
en ny organisation utifrån uppdrag givet av kommunstyrelsen. Organisationsförändringen ska ske år 2015.
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Information om ensamkommande flyktingbarn
Kommunchef Anders Einarsson informerar om att kommunen i början av februari
tog emot sina första ensamkommande asylsökande ungdomar.
De sex pojkarna har fått asylboenden, som är bemannade med personal dygnet
runt. Eftersom det inte finns något sådant boende i Bollebygd, köper kommunen
platser i andra kommuner.
Sedan den 1 februari i år har kommunen en överenskommelse med
Migrationsverket om att anordna sex boendeplatser för ensamkommande
asylsökande pojkar mellan 15-17 år. Varje år kommer ett stort antal barn och
ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige
för att söka asyl. Behovet av boenden för dessa barn är stort och efter att riksdagen
fattat beslut om en lagändring är alla landets kommuner skyldiga att ta emot dem
på ett bra sätt och att ordna med boende.
För ärendet aktuella handlingar
Pressmeddelande 2014-02-14
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut
KS2013/476
Samråd om förstudie, väg 1758, skyddsåtgärder för Backa vattentäkt
KS2013/476
Remiss angående komplettering om slutliga villkor, processavloppsvatten
EDP2008/440
KS2013/46
Fråga om samordnad skolskjuts från Töllsjö
(Brev till Västtrafik)
Kommunchefens delegationsbeslut
Stöd till samlingslokaler 2013
KS2014/1
Ansökan om underskottskottsbidrag för kulturarrangemang 2013
Ansökan från IOGT-NTO
KS2014/54
Bidrag till föreningsarkivet för 2014 års verksamhet
KS2014/55
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dem
till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

Sida

2014-02-17

19(19)

§ 42
Anmälningsärenden
2013-12-10, Gemensam IT-nämnds protokoll
KS2013/417
2014-02-10, Länsstyrelsens protokoll
Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskapsförordningen
Beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälda ärenden till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Justerare sign

