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Plats och tid

Tingshuset, onsdagen den 25 mars, klockan 14.00-19.20

Ordförande

Peter Rosholm (S)

Beslutande

Peter Rosholm (S)
Emma Isfeldt (S)
Lars-Erik Olsson (S) tjänstgör för Beatrice Ekelund (S)
Sassi Wemmer (MP) § 47-59
Katarina Östergren (MP) tjänstgör för Sassi Wemmer (MP) § 60-73
Eva Svantesson (M) tjänstgör för Christer Johansson (M)
Hannu Sutinen (FP) tjänstgör för David Lidevi (M)
Patrik Karlsson (M)
Yvonne Andrén (C)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Ulf Rapp (S)
Katarina Östergren (MP) § 47-59
Eivor Carlsson (KD)

Tjänstemän

Anders Einarsson, kommunchef
Anders Simonsson, sekreterare
Susanne Glans, ekonomichef § 47-65
Carolin Folkeson, planchef § 47-49
Maria Rangefil, kanslichef § 57-65
Camilla Falk, folkhälsosamordnare § 57-59

Övriga

Tomas Staxäng, Institutet för Kvalitetsutveckling § 47

Tid och plats för
justering

Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 i kommunhuset
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-25

Datum då anslaget sätts upp

2015-03-31

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Sista dag för överklagande

2015-04-21

Datum då anslaget tas ned

2015-04-22
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Ärenden

§ 47

Kommunstyrelsens strategiska roll

§ 48

Erikstorp 1:214-1:226, Bergadalen. Försäljning av tomter

§ 49

Med Trafikverket medfinansierade GC-vägar Norra Erikstorp - Brandshed

och Skolvägen - Örelidsvägen i Olsfors
§ 50

Uppföljningsrapport 1/2015, januari-februari, kommunfullmäktige och

kommunstyrelse
§ 51

Revidering av övergripande mål, strategier och strategiskt

inriktningsdokument (SID)
§ 52

Upphandling av kommunikations- och säkerhetslösningar

§ 53

Upphandling av Kontorsmaterial 2015

§ 54

Årsredovisning 2014 Bollebygds kommun

§ 55

IT-strategi Bollebygds kommun

§ 56

Årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund

§ 57

Årsredovisning 2014 för Bollebo, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder

§ 58

Välfärdsbokslut 2014

§ 59

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan HSN

och Kommun
§ 60

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

§ 61

Personalredovisning 2014

§ 62

Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad välfärd 2015

§ 63

Uppdrag till val- och arvodesberedningen om översyn av arvode till

kommunens revisorer
§ 64

Budget och verksamhetsplan år 2015 Boråsregionen, Sjuhärads

kommunalförbund
§ 65

Firmatecknare och undertecknande av handlingar i övrigt

§ 66

Redovisning av obesvarade motioner

§ 67

Val av representant till arbetsgruppen för ungdomsdemokrati

§ 68

Svar på motion om översyn av delgeringsrutiner

§ 69

Svar på motion om ändringar i budgetprocessen

§ 70

Information från politiska uppdrag

§ 71

Kommunchefen informerar
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Delegationsbeslut

§ 73
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§ 47
Kommunstyrelsens strategiska roll
Tomas Staxäng, Institutet för Kvalitetsutveckling informerar om:
- Fördelning mellan politik och förvaltning
- Prioriteringar
- Mångas medverkan
- Systematik
- Nyckeltal
- Cliffhanger
Beslut
Informationen noteras.
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KS2015/108

§ 48

Erikstorp 1:214-1:226, Bergadalen. Försäljning av tomter
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till prissättning av
tomterna i etapp 1 av Bergadalen (detaljplanen för Erikstorp 1:183 m.fl.,
Öster om Skräddargårdshöjd). Etapp 1 rymmer 13 kommunala
småhustomter. Marknadsvärdet på dessa tomter bedöms i genomsnitt
uppgå till ca 700 000 kr/fastighet exkl. VA-anslutning. Värdet bedöms
variera med +/- 10 procent beroende på tomtstorlek, utsiktsläge och
förutsättningar för byggnation.
Totala intäkter för etapp 1 kommer att uppgå till 14,3 miljoner kronor.
Kostnaderna för utbyggnad av området har uppgått till drygt 16 miljoner
kronor efter att exploatörens kostnadsandel för gatumarken har dragits av.
Den gatumark som byggts ut består till stor del av huvudgatan, som även
ska betjäna etapp 2 och 3 av detaljplanen. Det är därför rimligt att en del av
kostnaderna täcks av tomtförsäljning i efterföljande etapper.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog den 26 februari 2015 § 31 att
kommunstyrelsen prissätter fastigheterna Erikstorp 1:214-1:226, tomt 1-13
på Bergadalen enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömda
marknadsvärden enligt samhällsbyggnads-förvaltningens tjänsteskrivelse
2015-01-29.
Beskrivning av ärendet
Den 10 augusti 2012 vann den del av detaljplanen för Erikstorp 1:183 m.fl.,
Öster om Skräddargårdshöjd, som rymmer etapp 1, laga kraft. Under 2014
har kommunen byggt ut gatumark, vatten och avloppsledningar, samt
förberett kommunalt ägda småhustomter i etapp 1 för försäljning. Etapp 1
rymmer 13 kommunala småhustomter (fastigheterna Erikstorp 1:2141:226). Avsikten är att dessa tomter ska erbjudas den kommunala tomtkön
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våren 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag
på prissättning av tomterna.
Förutom de kommunala tomterna rymmer etapp 1 23 privatägda tomter.
Ungefär hälften av dessa tomter kan antingen bebyggas med småhus eller
flerbostadshus.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit värdera fastigheterna Erikstorp
1:214-1:226 (se bilaga). Marknadsvärdet bedöms i genomsnitt uppgå till ca
700 000 kr/fastighet exkl. VA-anslutning. Värdet bedöms variera med +/10 procent beroende på tomtstorlek, utsiktsläge och förutsättningarna för
byggnation (t.ex. förekomst av berg på tomten). Flertalet fastigheter har fint
utsiktsläge. Tomt 7-9 (Erikstorp 1:218-1:220) har sämre utsiktsläge än
övriga. Tomt 4 är delvis kuperad (bergssluttning) och tomt 9 har en
bergsklack mitt på tomten.

Arealen på fastigheterna är:
Tomt 1

Erikstorp 1:226

852 m2

Tomt 2

Erikstorp 1:225

988 m2

Tomt 3

Erikstorp 1:224

1 402 m2

Tomt 4

Erikstorp 1:223

1 228 m2

Tomt 5

Erikstorp 1:222

1 100 m2

Tomt 6

Erikstorp 1:221

863 m2

Tomt 7

Erikstorp 1:218

778 m2

Tomt 8

Erikstorp 1:219

947 m2

Tomt 9

Erikstorp 1:220

884 m2

Tomt 10

Erikstorp 1:217

1 269 m2

Tomt 11

Erikstorp 1:216

1 244 m2

Tomt 12

Erikstorp 1:215

1 102 m2

Tomt 13

Erikstorp 1:214

1 036 m2

Marknadsvärdet exkl. VA-anslutning på respektive fastigheter bedöms till:
Utdragsbestyrkande
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Tomt 1

700 000 kr

Tomt 2

730 000 kr

Tomt 3

770 000 kr

Tomt 4

730 000 kr

Tomt 5

700 000 kr

Tomt 6

700 000 kr

Tomt 7

630 000 kr

Tomt 8

630 000 kr

Tomt 9

630 000 kr

Tomt 10

700 000 kr

Tomt 11

730 000 kr

Tomt 12

730 000 kr

Tomt 13

730 000 kr
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Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Intäkter vid tomtförsäljning enligt ovan bedömda marknadsvärden uppgår
till totalt ca 9,1 miljoner kronor. Därutöver tillkommer intäkter för VAanslutningar om 85 % av gällande VA-taxa för samtliga tomter i etapp 1
(både kommunala och privata). Dett innebär en intäkt om ca 5 200 000 kr.
Totala intäkter uppgår därmed till ca 14,3 miljoner kronor.
Exploateringsavtalet som följer detaljplanen anger att exploatören av de
privatägda tomterna ska betala en kostnadsandel för utbyggnad av allmän
plats (lokalgata, gc-väg m.m.) enligt följande belopp:
Etapp 1

2 829 818 kronor i prisnivå 2011

Etapp 2

1 014 463 kronor i prisnivå 2011

Etapp 3

2 829 818 kronor i prisnivå 2011

Beloppen ska regleras med Entreprenadindex E84 vilket innebär att
exploatörens kostnadsandel för etapp 1 uppgick till 2 962 961 kronor.
Kostnaderna för utbyggnad av gatumark och iordningsställande av tomterna
inför försäljning har totalt uppgått till drygt 16 miljoner kronor efter att
Utdragsbestyrkande
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exploatörens kostnadsandel för gatumarken har dragits av. Den gatumark
som byggts ut består till stor del av huvudgatan i området, som även ska
betjäna etapp 2 och 3 av detaljplanen. Det är därför rimligt att en del av
kostnaderna täcks av tomtförsäljning i efterföljande etapper.
Etapp 2 rymmer 14 kommunala småhustomter, samt en större kommunal
tomt som antingen kan användas för skola, flerbostadshus eller delas i 3-4
småhustomter. Därutöver rymmer etapp 2 sex privatägda småhustomter.
Etapp 3 rymmer sju kommunala småhustomter och 16 privatägda
småhustomter.
För ärendet aktuella handlingar
- Illustration med tomtnummer, Bergadalen
- Exploateringsavtal för detaljplan Erikstorp 1_183 m.fl. Öster om
Skräddargårdshöjd
- Värdebedömning tomter på Bergadalen, Norconsult AB, 2015-0127
- Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-26 § 31
- Prissättning av tomter på Bergadalen,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-10
- Prissättning av tomter på Bergadalen,
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-29
Beslut
Kommunstyrelsen prissätter fastigheterna Erikstorp 1:214-1:226, tomt 1-13
på Bergadalen enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden
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KS2013/168

§ 49

Med Trafikverket medfinansierade GC-vägar Norra Erikstorp
- Brandshed och Skolvägen - Örelidsvägen i Olsfors
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har i samverkan med Bollebygds kommun tagit fram ett förslag
till vägplan för gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen (väg 1759),
Skolvägen - Örelidsvägen i Olsfors. Under hösten 2014 gjorde Trafikverket
nya kostnadsberäkningar för projektet med ökade kostnader från 4,2
miljoner kronor till 7,85 miljoner kronor. Bollebygds kommun
medfinansierar gång- och cykelvägen. Trafikverkets nya beräkningar medför
därför ökade kostnader för kommunen om 1 075 000 kronor under 2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2015 § 21 om att flytta 2
miljoner från 2017 till 2015 med anledning av de ökade kostnaderna.
Beskrivning av ärendet
Trafikverket har i samverkan med Bollebygds kommun tagit fram ett förslag
till vägplan för gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen (väg 1759),
Skolvägen - Örelidsvägen i Olsfors. Förslaget till vägplan var ute på
granskning under hösten 2014 (t.o.m. 2014-11-14) Bollebygds kommun har
fått förlängd tid att inkomma med yttrande.
Vägplanen omfattar nybyggnad av gång- och cykelväg på en sträcka av ca
685 meter mellan Skolvägen och Örelidsvägen. Gång- och cykelvägen
föreslås till största delen bli ca 2,5 meter bred och läggs från Skolvägen på
den norra sidan av Gesebolsvägen fram till korsningen kyrkvägen. Där
korsar gång- och cykelvägen Gesebolsvägen och fortsätter på södra sidan
ner mot tågporten. Under tågporten föreslås gång- och cykelvägen bli ca 1,5
meter bred.
Gång- och cykeltrafikanter avskiljs från bilister genom upphöjd gång och
cykelväg med kantstöd. Sträckan kommer att börja byggas ut under hösten
2015 och föreslås inte ges någon belysning.
Utdragsbestyrkande
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Ursprungligen slöt Bollebygds kommun och Trafikverket ett
genomförandeavtal 2012-06-14 angående medfinansiering av gång- och
cykelvägen. Kostnaderna bedömdes då uppgå till 2,42 miljoner kronor. I
december 2013 hade kostnaderna skrivits upp till 4,2 miljoner kronor, varför
kommunen och Trafikverket slöt ett tilläggsavtal den 9 december 2013.
Under hösten 2014 gjorde Trafikverket nya beräkningar, som visade att
gång- och cykelvägen kommer att kosta 7,85 miljoner kronor. Av denna
summa ska Trafikverket själv stå för 1,5 miljoner som täcker breddning av
vägen. Den summa som kommunen förväntas medfinansiera uppgår alltså
till 6,35 miljoner kronor.
Kostnadsökningen beror på ökat produktionsstöd, projekteringskostnad och
entreprenadkostnad med anledning av att förslaget rymmer mer stödmurar
än man ursprungligen trodde.

Ekonomiska konsekvenser
Trafikverkets nya kostnadsberäkningar för gång- och cykelvägen medför
ökade kostnader för Bollebygds kommun om 1 075 000 kronor under 2015.
Detta omfattas inte av 2015 års budget. Ytterligare medel för
medfinansiering av gång- och cykelvägar finns budgeterat för år 2017. De
ökade kostnaderna förutsätter därför att man tidigarelägger del av denna
investering. Det innebär i sin tur att 2017 års budget måste utökas för att
fullt ut täcka medfinansiering av gång- och cykelvägen längs Töllsjövägen,
etappen Holmen-Brandshed. Kommunfullmäktige beslutade den 19
februari 2015 § 21 om att flytta 2 miljoner från 2017 till 2015 med
anledning av de ökade kostnaderna.
För ärendet aktuella handlingar
- Yttrande över vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors, Bollebygds kommun, 2015-0317
- Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över vägplan för väg 1759,
Utdragsbestyrkande
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gång- och cykelväg delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors,
Bollebygds kommun, 2015-02-08
- Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-26 § 32
- Illustrationskarta 1, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors
- Illustrationskarta 2, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors
- Plankarta, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors
- Plan- och Miljöbeskrivning, Vägplan för väg 1759, gång- och
cykelväg delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors
- Samrådsunderlag, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors
- Genomförandeavtal för gång- och cykelväg längs väg 1759, delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors 2012-06-14.
- Tilläggsavtal till genomförandeavtal för gång- och cykelväg längs
väg 1759, delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors, 2013-12-09
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till yttrande daterat 2015-02-08
översänds till Trafikverket som kommunens yttrande över vägplan 1759,
gång- och cykelväg delen skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors.
Protokollsbilaga
Se protokollsbilaga 1 för fullständigt yttrande.

Skickas till: Trafikverket Ärendemottagningen, Region VästBox 810781 28
Borlänge eller via epost: goteborg@trafikverket.se Märk synpunkterna med
ärendenummer TRV 2013/86390
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KS2015/90

§ 50
Uppföljningsrapport 1/2015, januari-februari,
kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt
resultat för år 2015. Det förväntade överskottet förklaras av vakanta tjänster
under del av året.
Det ackumulerade resultatet för perioden januari-februari 2015 uppgår till
2 745 000. Förklaringar till överskottet är främst att kostnader avseende ITdrift samt skolskjuts inte har belastat perioden.
För ärendet aktuella handlingar
- Uppföljningsrapport 1/2015 januari-februari, kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse,
2015-03-06
- Uppföljningsrapport 1/2015 januari-februari, kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen, 2015-03-06
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1/2015 januari-februari,
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Skickas till: Kommunstyrelseförvaltningen
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KS2015/125

§ 51

Revidering av övergripande mål, strategier och strategiskt
inriktningsdokument (SID)
Susanne Glans, ekonomichef informerar om arbetet med det strategiska
inriktningsdokumentet som kommunstyrelsen arbetade med på förra
sammanträdet. Nu ska ett utkast skickas till nämnderna för att få in
synpunkter. Det strategiska inriktningsdokumentet kommer sedan tillbaka
till kommunstyrelsen för beslut den 1 juni 22015.
Beslut
Informationen noteras.

Skickas till: Kommunstyrelseförvaltningen
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KS2015/127

§ 52

Upphandling av kommunikations- och säkerhetslösningar
Med anledning av att Bollebygds kommun planerar för att i egen regi
hantera drift och support av kommunens gemensamma och interna ITmiljö från och med 2015-04-01 har en inventering av förutsättningarna ägt
rum. Inventering har påvisat att kommunens kommunikationstekniska miljö
till stora delar är kraftigt föråldrad samt har allvarliga brister som bland
annat berör säkerhet och funktion. Utöver detta har flera verksamheter
inom kommunen (till exempel den pedagogiska verksamheten) påtalat
behoven av bättre fungerande trådlösa nät samt generellt förbättrad
kapacitet mot Internet.
Kommunens IT-personal har i dialog med extern expertis kartlagt vad som
är lämpligt att göra men också vad som är praktiskt möjligt att genomföra
och med hög prioritet.. Lösningen består i att göra en omfattande satsning
på ett globalt nätverkskoncept vilket i princip innebär att allt gammalt byts
ut mot nya driftsäkra lösningar samt att miljön även förstärks med
redundanta (dubbla/backup) säkerhetskoncept där så är lämpligt.
Sammantaget är målbilden en driftsäker intern infrastruktur i kommunen
som säkerställler bästa möjliga kvalité, säkerhet och prestanda för de behov
som kommunens verksamheter har i ett 5-års perspektiv. Detta inkluderar
de kraftigt utökade behov som finns i de pedagogiska verksamheterna inte
minst med anledning av övergången till digitala lärverktyg i en-till-en
konceptet, men också en generellt ökad mobilitet och volym i kommunens
övriga verksamheter.
För att kunna genomföra den tilltänkta lösningen behövs en upphandling av
produkter och tjänster inom ramen för konceptets lösning. Kommunen har
möjlighet att genomföra ett avrop på Kammarkollegiets ramavtal
”Nätverksprodukter 2012” vilket praktisk innebär ett förenklat förfarande
Utdragsbestyrkande
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där vissa viktiga huvudvillkor redan är definierade.
Den preliminära tidplanen är att genomföra ett avrop under våren och att
de nya lösningarna ska finnas på plats senast i slutet av sommaren 2015.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
Lösningen planeras rymmas inom befintliga budgetramar för drift och
investeringar i ett 5-års perspektivt. När lösningarna är etablerade räknar IT
med att besparingar ges direkt i form av mindre utgifter för
problemhantering, produktionsstörningar och konsultkostnader för att lösa
tekniska problem. Det bör även finnas möjlighet att sälja av viss del av den
gamla utrustningen som kan vara av intresse för de som söker billig
begagnad utrustning.
För ärendet aktuella handlingar
- Upphandling av kommunikations- och säkerhetslösningar,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-16
Beslut
Kommunstyrelsen ger ekonomichef för Bollebygds kommun delegation för
att fatta beslut om att verkställa avrop av ”Kommunikations- och
säkerhetslösningar” på Kammarkollegiets ramavtal ”Nätverksprodukter
2012”.
Kommunstyrelsen ger ekonomichef för Bollebygds kommun delegation för
att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal för ”Kommunikations- och
säkerhetslösningar” (dnr KS2015/127).

Skickas till: Ekonomiavdelningen
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KS2015/39

§ 53
Upphandling av Kontorsmaterial 2015

Bollebygds kommuns nuvarande ramavtal för kontorsmaterial löper ut per
31 december 2015 och det är därför tid att besluta kring
upphandlingsprocessen för behov 2016 till och med 2017.
Upphandling av kontorsmaterial, skolmaterial och kopieringspapper är en
volymupphandling där ett brett utbud varor utvärderas med hjälp av en
varukorg. Varukorgen innehåller produkter vi i Bollebygds kommun köpt in
under tidigare avtalsperiod samt en prognos för framtida år. Då varorna är
av enkel karaktär har volymen en stor påverkan på anbudspriserna. Det
innebär att större volym ger med stor sannolikhet lägre pris.
Bollebygds kommuns årliga behov av kontorsmaterial beräknas till ett värde
om cirka 500 000 kr.
Samverkanskommunerna Borås Stad och Ulricehamns kommun inbjuder till
samordnad upphandling av kontorsmaterial, skolmaterial och
kopieringspapper. Avtalsperioden enligt förslag är 31 december 2015 till 31
december 2017 med möjlighet till förlängning i maximalt 24 månader.
Att ta hänsyn socialt samt miljöaspekter är fullt möjligt oavsett om
Bollebygds kommun väljer att upphandla tillsammans med
samverkanskommunerna i Sjuhärad eller väljer att upphandla i egen regi.
Kommunens upphandlingsansvarige bedömmer att en samordnad
upphandling av kontorsmaterial, skolmaterial och kopieringspapper
tillsammans med samverkans-kommunerna i Sjuhärad är att föredra i
jämförelse med att göra upphandlingen i egen regi. Denna bedömning görs
utifrån ett resursperspektiv, där erfarenhet hos den samordnande
upphandlaren inom området vägs in, men framför allt då ett lägre
Utdragsbestyrkande
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anbudspris per vara bör kunna förväntas, då upphandlad volym ökar med
samverkan.
För att kunna tillgodose Bollebygds kommuns behov i en samordnad
upphandling, använder sig kommunen av en referensperson vid hela
upphandlingsprocessen. Referenspersonens uppgift är att se till att
kommunens behov finns med från början och fram till att ny upphandling
behövs göras inom området. Utsedd referensperson är starkt kopplad till
inköp av kontorsmaterial.
För ärendet aktuella handlingar
- Upphandling av Kontorsmaterial 2015, tjänsteskrivelse 2015-01-23
- Uppdrag angående genomförande av samordnad upphandling
kontorsmaterial 2015 IN0002, 2015-02-17
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari 2015 § 9
Beslut
Kommunstyrelsen ger ekonomichef för Bollebygds kommun delegation för
att fatta beslut om Bollebygds kommuns deltagande i en samordnad
upphandling genomförd av Borås Stads upphandlingsenhet.
Kommunstyrelsen ger ekonomichef för Bollebygds kommun delegation för
att fatta tilldelningsbeslut, samt att teckna avtal för Upphandling av
kontorsmaterial, skolmaterial och kopieringspapper 2015 (dnr KS2015/39).

Skickas till: Ekonomiavdelningen
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KS2015/76

§ 54
Årsredovisning 2014 Bollebygds kommun

Nämnderna har till kommunstyrelsen överlämnat årsredovisning och
verksamhetsberättelse för 2014. Dessa har i enlighet med bestämmelserna i
kommunallagen sammanställts till en årsredovisning för kommunen.
Bollebygds kommuns resultat 2014 visar ett positivt resultat på 6,9 miljoner
kronor.
De totala nettoinvesteringarna uppgick till 42,1 miljoner kronor.
I samband med årsbokslutet föreslås barn- och utbildningsnämndens
budgetram justeras med 0,365 miljoner kronor med anledning av ökade
prestationer inom förskoleverksamheten.
För ärendet aktuella handlingar
- Årsredovisning 2014 Bollebygds kommun,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-16
- Årsredovisning 2014 Bollebygds kommun
- Intern kontroll 2014, rapport
Beslut
Kommunstyrelsen tillför medel motsvarande 356 000 kronor till barn- och
utbildningsnämnden med anledning av ökade prestationer inom
förskoleverksamheten.
Kommunstyrelsen lägger nämndernas uppföljning av plan för intern
kontroll till handlingarna.
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2014 till revisorerna.
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2014 till kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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för godkännande.
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KS2015/78

§ 55
IT-strategi Bollebygds kommun

Syftet med en IT-strategi är att ge en grundläggande samsyn kring hur IT
ska utnyttjas för kommunal verksamhetsutveckling. IT-strategin fastställer
Bollebygd kommuns viljeriktning och ambitionsnivå att långsiktigt utveckla
verksamheterna med hjälp av IT samt effektivt tillgodose lösningar för de
behov som finns hos kommunens invånare. Strategin omfattar IT inom
samtliga förvaltningar och verksamheter.
För ärendet aktuella handlingar
- IT-strategi Bollebygds kommun, kommunstyrelseförvaltninges
tjänsteskrivelse 2015-03-16
- IT-strategi Bollebygds kommun, förslag 2015-03-16
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar IT-strategin för
Bollebygds kommun i enlighet med förslag 2015-03-16.

Skickas till: Kommunfullmäktige
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KS2015/86

§ 56

Årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund
Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har den 24 februari
2015 § 10 fastställt förbundets årsredovisning för 2014.
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
§ 26 ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet
för styrelsen.
För ärendet aktuella handlingar
- Årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-17
- Revisionsrapport för år 2014 för Sjuhärads samordningsförbund
- Förbundsstyrelsens protokoll 2015-02-24
- Årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund samt beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

Skickas till: Kommunfullmäktige
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KS2015/84

§ 57

Årsredovisning 2014 för Bollebo, Stiftelsen Bollebygds
hyresbostäder
Styrelsen för Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder har till
kommunfullmäktige överlämnat årsredovisning 2014 för godkännande.
Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder visar får år 2014 ett överskott på 4,0
miljoner kronor.
Enligt stadgarna för stiftelsen ska kommunfullmäktige före utgången av juni
månad fatta beslut om stiftelsens årsredovisning.
För ärendet aktuella handlingar
- Årsredovisning 2014 för Bollebo, Stiftelsen Bollebygds
hyresbostäder, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
2015-03-16
- Årsredovisning 2014 Bollebo, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2014 för Bollebo, Stiftelsen
Bollebygds Hyresbostäder till kommunfullmäktige för godkännande.

Skickas till: Kommunfullmäktige
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KS2015/33

§ 58
Välfärdsbokslut 2014

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Välfärdsbokslut
för Bollebygds kommun 2014.
Kommunfullmäktige beslutade 2010 om att kommunen med jämna
mellanrum ska ta fram ett välfärdsbokslut. Beslutet innebär att nämnderna i
sin årsredovisning ska redovisa minst två indikatorer som de valt ut efter de
två folkhälsopolitiska målområdena. Dessa indikatorer analyseras i
årsredovisningarna.
För att göra Välfärdsbokslutet tydligt som budget- och beslutsunderlag har
kommunstyrelseförvaltningen sammanställt nämndernas redovisningar i
Välfärdsbokslut med kompletterande läsning om indikatorer, nationella
målområden och dess samband med välfärd och hälsa.
För ärendet aktuella handlingar
- Välfärdsbokslut för Bollebygds kommun 2014,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-26
- Välfärdsbokslut för Bollebygds kommun 2014, förslag 2015-01-26
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 februari 2015 § 13
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer Välfärdsbokslut för Bollebygds kommun 2014 i
enlighet med förslag 2015-01-26 och överlämnar den till
kommunfullmäktige för godkännande.
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KS2015/34

§ 59
Verksamhetsberättelse för det gemensamma
folkhälsoarbetet Mellan HSN och Kommun

Folkhälsosamordnaren har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2014
för det gemensamma folkhälsoarbetet som bedrivs enligt avtal mellan Södra
Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Fokus för 2014 har varit
delaktighet och inflytande samt generellt föräldrastöd.
För ärendet aktuella handlingar
- Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2014
Mellan HSN och kommun, kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse,
2015-02-20
- Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2014
Mellan HSN och kommun, förslag 2015-02-20
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 februari 2015 § 14
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsberättelse för det gemensamma
folkhälsoarbetet 2014 Mellan HSN och kommun i enlighet med förslag
2015-02-20 och överlämnar den till kommunfullmäktige för information.
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KS2015/83

§ 60
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Enligt 6 § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete ska
arbetsmiljöuppgifter fördelas i verksamheten så att en tillfredsställande
arbetsmiljö kan uppnås och risker i arbetet förebyggs.
Uppgifterna ska fördelas till chefer och arbetsledare samt i vissa fall till
medarbetare som i sin funktion eller befattning bedriver arbetsmiljöarbete
som en naturlig del i den dagliga verksamheten och som kan fatta beslut om
verksamheten. Den som fördelar uppgifter har alltid ett uppföljningsansvar
och ska därmed försäkra sig om att arbetsmiljöarbetet fungerar och ingripa
om något behöver förbättras. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska vara
tydlig och ske skriftligen.
Nämnden ska säkerställa att förvaltningschef får ett väldefinierat uppdrag
med tillräckliga befogenheter och resurser samt har de kunskaper och den
kompetens som krävs för att bedriva en verksamhet med tillfredsställande
arbetsmiljövillkor. Förvaltningschef ska i sin tur säkerställa att motsvarande
förutsättningar finns hos den som tilldelas arbetsmiljöuppgifter inom
förvaltningen.
För ärendet aktuella handlingar
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-02-23
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef,
bilaga 1
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschef till
enhetschef, bilaga 2
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, blankett
- Returnering av arbetsmiljöuppgifter, blankett
Beredande organs förslag
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 februari 2015 § 17
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att nämnderna fördelar arbetsmiljöuppgifter
inom det systematiska arbetsmiljöarbetet till respektive förvaltningschef
enligt bilaga 1.
Kommunstyrelsen föreslår att nämnderna ger förvaltningschef rätt att i sin
tur fördela arbetsmiljöuppgifter till enhetschef enligt bilaga 2, samt att
enhetschef i de fall där detta bedöms nödvändigt fördelar specifika
arbetsmiljöuppgifter enligt överenskommelse mellan enhetschef och enskild
medarbetare.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att vid
förändringar i lagstiftning eller interna rutiner göra nödvändiga
justeringar/rättelser i bifogade underlag.
Kommunstyrelsen fördelar arbetsuppgifter inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet enligt bilaga 1 för kommunstyrelseförvaltningen till
kommunchefen. Kommunstyrelsen ger kommunchefen rätt att i sin tur
fördela arbetsuppgifter till enhetschef enligt bilaga 2.
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KS2015/82

§ 61
Personalredovisning 2014

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till
personalredovisning för 2014.
Syftet med personalredovisningen för kommunen är att ur olika aspekter ge
en övergripande beskrivning av kommunens personalsiutation.
Redovisningen innehåller uppgifter om personalvolym, personalkostnader,
åldersstruktur, sjukfrånvaro med mera.Vidare beskrivs det arbete som gjorts
under året utifrån kommunens arbetsgivarpolitiska program.
Ambitionen är att redovisningen ska kunna utgöra en grund för analyser och
åtgärder. Syftet är även att ge kommunstyrelsen och nämnderna inspiration
i arbetet med aktuella arbetsgivarpolitiska frågor som främjar en effektiv och
god arbetsmiljö.
För ärendet aktuella handlingar
- Personalredovising 2014– Bollebygds kommun,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-05
- Personalredovisning 2014 – Bollebygds kommun
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar personalredovisning 2014 till
kommunfullmäktige för godkännande.
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Utdragsbestyrkande

Justerare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

Sida

2015-03-25

31(63)

KS2015/116

§ 62

Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad välfärd
2015
FoU Sjuhärad Välfärds (FoUS) verksamhetsprogram och avtal har gällt
sedan starten 2009. Under 2014 har det i styrgruppen för FoUs förts
diskussioner om att uppdatera avtal och och verksamhetsprogram. Vid
FoUS ägarforum i november 2014 lämnade styrgruppen information om ett
reviderat avtal och prioriteringar i verksamhetsprogrammet.
Representanterna i ägarforumet uttrycke önskemål om ett nytt ägarforum
behöver hållas i början av 2015 samt att förslag till verksamhetsprogram och
avtal bör vara ettårigt för att möjliggöra en mer ingående diskusson om
framtida verksamhet och inriktning.
Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser
FoUS finansieras av parterna; kommunerna, Västra Götalandsregionen och
Högskolan i Borås. Kommunernas finansiering motsvarar 13 kronor per
invånare, vilket innebär att Bollebygds kommun bidrar med ca 113 tkr per
år.
För ärendet aktuella handlingar
- Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2015,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-10
- Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2015,
förslag 2014-11-24
Yrkande
Peter Rosholm (S) föreslår att Ulf Rapp (S) väljs till kommunens
representant i FoU Sjuhärad Välfärds ägarforum.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna verksamhetsprogram 2015 och
underteckna avtalet för FoU Sjuhärad Välfärd.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen utser Ulf Rapp (S) till kommunens representant i FoU
Sjuhärad Välfärds ägarforum.
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KS2015/117

§ 63

Uppdrag till val- och arvodesberedningen om översyn av
arvode till kommunens revisorer
Kommunens valda revisorer för mandatperioden 2011-2014 har till
kommunstyrelsen inkommit med en skrivelse. Revisorerna vill att
kommunstyrelsen ska tolka bestämmelser om ekonomiska förmåner till
kommunens förtroendevalda avseende arvode till avgående revisorer.
Gällande bestämmelser innehåller inga regler om arvoden till de avgående
revisorer som ska slutföra granskningen av föregående år och lämna
revisionsberättelse till kommunfullmäktige.
Kommunens valda revisoer för mandatperioden 2015-2018 har till
fullmäktiges presidium inkommit med en skrivelse. Revisorerna vill att
presidiet ger val- och arvodesberedningen i uppdrag att återinföra
sammanträdesarvode till kommunens revisorer. Bakgrunden är att i de nya
bestämmelserna om ekonomiska förmåner för innevarande mandatperiod så
ersätter årsarvodet allt arbete för det organ årsarvodet avser. Revisorernas
årsarvode har inte justerats med hänsyn till det.
Kommunstyrelsen anser att det är olämpligt att kommunstyrelsen tolkar
bestämmelserna när det rör arvoden och ersättningar till kommunens
revisorer. Kommunfullmäktiges presidium har enligt arbetsordningen ingen
rätt att ge val- och arvodesberedningen uppdrag.
Kommunstyrelsen anser därför att kommunfullmäktige bör ge val- och
arvodesberedningen i uppdrag att se över arvoden till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen anser vidare att det i samband med översynen också bör
skrivs in i bestämmelserna att tolkningar av arvoden och ersättningar till
kommunens revisorer görs av fullmäktiges presidium.
För ärendet aktuella handlingar
- Uppdrag till val- och arvodesberedningen om översyn av arvoden
Utdragsbestyrkande
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till kommunens revisorer, kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse
2015-03-11
- Skrivelse till kommunfullmäktiges presidium, kommunens revisorer
2015-03-06
- Skrivelse till kommunstyrelsen, kommunens revisorer 2015-02-27
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger val- och
arvodesberedningen i uppdrag att se över arvoden till kommunens revisorer.
I uppdraget ingår att föreslå bestämmelser om arvode till avgående revisorer
i samband med ny mandatperiod och vem/vilka som tolkar bestämmelserna
när det rör arvoden och ersättningar till kommunens revisorer.

Skickas till: Kommunfullmäktige
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KS2015/60

§ 64

Budget och verksamhetsplan år 2015 Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade den
30 januari 2015 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för år
2015 samt att översända densamma till medlemskommunerna för
godkännande.
Medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast
den 31 mars 2015.
För ärendet aktuella handlingar
- Budget och verksamhetsplan år 2015 Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund, tjänsteskrivelse
- Budget och verksamhetsplan 2015
- Budget och verksamhetsplan 2015 för Boråsregionen-Sjuhärads
kommunalförbund, protokollsutdrag direktionen 2015-01-30 § 13
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 februari 2015 § 12
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan 2015 för
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.
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KS2015/64

§ 65

Firmatecknare och undertecknande av handlingar i övrigt
Kommunfullmäktige fastställde den 20 november § 129 reglemente för
kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-2018. Enligt reglementet ska
utfärdade handlingar undertecknas på det sätt som kommunstyrelsen
bestämmer.
Undertecknande av handlingar i olika sammanhang behöver kompletteras
med beslut om vem som är kommunstyrelsens ordförande och vem som
innehar olika befattningar.
För ärendet aktuella handlingar
- Firmatecknare och undertecknande av handlingar i övrigt,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-22
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 februari 2015 § 11
Beslut
Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens
firma och underteckna handlingar i övrigt:
Undertecknande av för

Kommunstyrelsens ordförande

kommunen bindande

Peter Rosholm eller vid förfall för

handlingar i samtliga fall

honom vice ordförande Christer
Johansson.
Handlingen kontrasigneras av
kommunchef Anders Einarsson
eller vid förfall för honom den
tjänsteman som enligt särskilt
beslut utsetts till tillförordnad
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kommunchef.
---------Undertecknande av

Kommunchef Anders Einarsson

borgensförbindelse efter

eller vid förfall för honom den

beslut i kommunfullmäktige

tjänsteman som enligt särskilt
beslut utsetts till tillförordnad
kommunchef.
Borgensförbindelsen
kontrasigneras av ekonomichef
Susanne Glans.

---------Undertecknande av

Kommunstyrelsens ordförande

handlingar såsom köpeavtal

Peter Rosholm eller vid förfall för

och andra

honom vice ordförande Christer

marköverlåtelsehandlingar,

Johansson.

exploateringsavtal, ramavtal,
tomträttsavtal och

Handlingen kontrasigneras av

arrendeavtal

kommunchef Anders Einarsson
eller vid förfall för honom den
tjänsteman som enligt särskilt
beslut utsetts till tillförordnad
kommunchef.

---------Undertecknande av avtal

Om avtalet är en följd av ett

rörande köp av tjänster eller

tilldelningsbeslut fattat med

produkter

delegation undertecknas avtalet
av den som av kommunstyrelsen
utsetts som delegat.
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I de fall kommunstyrelsen fattat
tilldelningsbeslutet undertecknas
avtalet av kommunstyrelsens
ordförande Peter Rosholm eller
vid förfall för honom vice
ordförande Christer Johansson.
Avtalet kontrasigneras av
kommunchef Anders Einarsson
eller vid förfall för honom den
tjänsteman som enligt särskilt
beslut utsetts till tillförordnad
kommunchef.
---------Undertecknande av

Två av nedanstående personer i

handlingar avseende

förening:

utsträckning, nedsättning,
dödning, sammanföring och

Kommunchef Anders Einarsson

relaxtion av inteckningar

Ekonomichef Susanne Glans

samt utbyte av pantbrev och
därmed jämförliga åtgärder

eller vid förfall för dessa
tjänstemän den som enligt
särskilt beslut utsetts till
tillförordnad kommun- resp.
ekonomichef.

---------Undertecknande av

Leasingavtalet undertecknas av

leasingavtal avseende lös

förvaltningschef för den

egendom

förvaltning som leasingavtalet
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rör.
Avtalet kontrasigneras av
ekonomichef Susanne Glans eller
vid förfall för henne den
tjänsteman som enligt särskilt
beslut utsetts till tillförordnad
ekonomichef.
---------Teckna Bollebygds kommuns Kommunchef Anders Einarsson
firma på utbetalningar från

Ekonomichef Susanne Glans

bankgiro-, postgiro eller
checkräkningar samt på

eller vid förfall för dessa

inbetalningar genom

tjänstemän den som enligt

bankgiroutbetalningsavier,

särskilt beslut utsetts till

postgiroutbetalningskort,

tillförordnad kommun- resp.

postanvisningar samt bank-

ekonomichef.

och postcheckar
Med kontrasignation av endera:
Kommuncontroller Annika
Mårtensson
Ekonom Jenny Ramkrans
Ekonom Peter Häggqvist
Ekonomiassistent Marie-Louise
Sandebert
Ekonomiassistent Rose-Marie
Wignäs
---------Teckna Bollebygds kommuns Två av nedanstående personer i
Utdragsbestyrkande
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förening:

utbetalningar från
kommunens bankkonto via

Kommunchef Anders Einarsson

Internetbank och

Ekonomichef Susanne Glans

kontantuttag från

Kommuncontroller Annika

kommunens bankkonto

Mårtensson
Ekonom Jenny Ramkrans
Ekonom Peter Häggqvist
Ekonomiassistent Marie-Louise
Sandebert
Ekonomiassistent Rose-Marie
Wignäs

---------Teckna Bollebygds kommuns Kommunstyrelsens ordförande
firma vad gäller moms- och

Peter Rosholm eller vid förfall för

skattedeklarationer

honom vice ordförande Christer
Johansson.
Med kontrasignering av endera:
Kommunchef Anders Einarsson
Ekonomichef Susanne Glans
eller vid förfall för dessa
tjänstemän den som enligt
särskilt beslut utsetts till
tillförordnad kommun- resp.
ekonomichef.

---------I övrigt teckna kommunens

Kommunstyrelsens ordförande

firma

Peter Rosholm eller vid förfall för
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honom vice ordförande Christer
Johansson.
Handlingen kontrasigneras av
kommunchef Anders Einarsson
eller vid förfall för honom den
tjänsteman som enligt särskilt
beslut utsetts till tillförordnad
kommunchef.

Skickas till: Insidan
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KS2015/63

§ 66
Redovisning av obesvarade motioner

Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram
under beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
har då möjlighet att avskriva motionen från vidare handläggning.
I kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 anges att kommunstyrelsen i
april och oktober varje år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt.
Följande motioner anmälda i kommunfullmäktige fram till och med
sammanträdet den 19 februari 2015, finns att redovisa för
kommunfullmäktige:
1. Motion om möjlighet för alla att studera på komvux
(BON2015/40)
Rolf Söderlund (S) 2014-05-21
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren/hösten 2015.
2. Motion om att utreda möjligheten att införa allmänhetens
frågestund vid varje kommunfullmäktigemöte (KS2014/414)
Peter Rosholm (S) 2014-10-30
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
våren/sommaren 2015.
3. Motion om en uppdatering av Stiftelsen Bollebygds
Hyresbostäders uppdrag (KS2014/427)
Sandra Eliasson (C) och Yvonne Andrén (C) 2014-10-30
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
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våren/sommaren 2015.
4. Motion om allmänhetens frågestund (KS2014/418)
Stefan Edvardsson (FR) 2014-11-04
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren 2015.
5. Motion om en ny idrottsarena (KS2014/419)
Stefan Edvardsson (FR) 2014-11-04
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015.
6. Motion om att kollekivavtal ska gälla vid upphandlingar
(KS2014/424)
Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Joachim Stanicki
(SD), Caroline Nordengrip (SD) och Inger Sernestål (SD)
2014-11-06
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren 2015.
7. Motion om solceller på kommunala byggnader samt revidering
av energiplan (KS2014/426)
Sandra Eliasson (C) 2014-11-10
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren/hösten 2015.
8. Motion om gatubelysningen i Bollebygds kommun
(KS2014/474)
Tomas Ridell (V) 2014-11-22
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den
17 juni 2015.
9. Motion om rekommendation att använda solenergi vid varje
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beviljat byggnadstillstånd (KS2014/476)
Tomas Ridell (V) 2014-11-22
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den
17 juni 2015.
10. Motion om att använda solenergi på kommunens fastigheter
(KS2014/475)
Tomas Ridell (V) 2014-11-22
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren/hösten 2015.
11. Motion om skriftlig redogörelse för nyttjande av anslaget för
oförutsedda kostnader (KS2014/471)
Michael Plogell (FR) 2014-11-23
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren 2015.
12. Motion om förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning
för att utveckla formerna för allmänhetens frågestund
(KS2014/450)
Rune Kennborn (M), Eivor Carlsson (KD) och Hannu Sutinen
(FP) 2014-11-24
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren 2015.
13. Motion om redovisning i protokoll av svar på frågor ställda på
kommunfullmäktiges sammanträden (KS2014/472)
Michael Plogell (FR) 2014-11-26
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015.
14. Motion gällande användandet av engångsmaterial
(KS2014/482)
Utdragsbestyrkande
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Tomas Ridell (V) 2014-12-02
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträdesommaren/hösten 2015.

15. Motion om krav om kollektivavtal vid kommunens egna
upphandlingar (KS2015/54)
Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim
Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD),
Inger Sernestål (SD), Caroline Frodin (SD) och Peter
Andersson (SD) 2015-01-27
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren/hösten 2015.
16. Motion om redovisning av ramavtal (KS2015/41)
Michael Plogell (FR) 2015-01-26
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren/hösten 2015.
17. Motion om möjlighet att ge bidrag till de som väljer
solcellsteknik vid nybyggnation (KS2015/42)
Michael Plogell (FR) 2015-01-26
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren/hösten 2015.
18. Motion om översyn av delgeringsrutiner (KS2015/43)
Michael Plogell (FR) 2015-01-26
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015.
19. Motion om ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning
gällande motioner och interpellationer (KS2015/52)
Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim
Utdragsbestyrkande
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Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD),
Inger Sernestål (SD), Caroline Frodin (SD) och Peter
Andersson (SD) 2015-01-27
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
sommaren/hösten 2015.
20. Motion om ändringar i budgetprocessen (KS2015/53)
Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim
Stanicki (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD)
2015-01-27
Motionen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015.
För ärendet aktuella handlingar
Redovisning av obesvarade motioner, april 2015,
kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-02-09
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 februari 2015 § 10
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar fortsatt
beredning av motionerna.
Skickas till: Kommunfullmäktige
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KS2015/129

§ 67
Val av representant till arbetsgruppen för
ungdomsdemokrati

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2009 § 114 att formalisera en
arbetsgrupp för ungdomsdemokrati. Uppdraget var att pröva och utveckla
metoder för dialog mellan unga, beslutsfattare samt tjänstemän och ta med
de resultat som framkommer i dialogen i den ordinarie planerings- och
beslutsprocessen i kommunen.
Kommunstyrelsen och nämnderna utser en representant vardera till
arbetsgruppen.
Yrkande
Patrik Karlsson (M) med stöd av Yvonne Andrén (C), Eva Svantesson (M),
Hannu Sutinen (FP) och Peter Rosholm (S) föreslår att ärendet
återremitteras för inhämtning av synpunkter kring rådets sammansättning.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till när ärendet ska
avgöras. Dels på dagens sammanträde, dels att ärendet återremitteras med
Patrik Karlssons (M) motivering.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
För ärendet aktuella handlingar
- Val av representant till arbetsgruppen för ungdomsdemokrati,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-17
Beslut
Ärendet återremitteras för inhämtning av synpunkter kring rådets
sammansättning.
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Skickas till: Kommunstyrelseförvaltningen
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KS2015/43

§ 68

Svar på motion om översyn av delegeringsrutiner
Sammanfattning av ärendet
Michael Plogell (FR) har den 26 januari 2015 inkommit med en motion om
översyn av delegeringsrutiner i kommunen. I motionen föreslås att
delegeringsrutinerna ses över under våren 2015 och att kommunfullmäktige
bör fatta ett omprövningsbeslut senast vid oktobersammanträdet.
Kommunfullmäktige har den 19 februari 2015 § 16 överlämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då
fullmäktige inte prövar kommunstyrelsens respektive nämndernas
delegeringsrutiner.
Beskrivning av ärendet
Michael Plogell (FR) har den 26 januari 2015 inkommit med en motion om
översyn av delegeringsrutiner i kommunen. I motionen föreslås att
delegeringsrutinerna ses över under våren 2015 och att kommunfullmäktige
bör fatta ett omprövningsbeslut senast vid oktobersammanträdet.
Kommunfullmäktige har den 19 februari 2015 § 16 överlämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Av 3 kap. 9 § kommunallagen (1991:900) (KL) framgår att fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Fullmäktige bestämmer nämndernas organisation, verksamhetsomården och
inbördes förhållanden (3 kap. 4 § samt 9 § p.3 KL). Vidare framgår av 3
kap. 10 § KL att fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe
besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det görs främst
genom fullmäktiges beslut om reglementen, men också i andra beslut.
Sammantaget innebär det att fullmäktige främst styr kommunens
verksamhet med mål, riktlinjer och budget. En stor del av de kommunala
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besluten fattas av nämnderna och enskilda beslut återrapporteras inte
kontinuerligt till fullmäktige.
Av 6 kap. 33 § KL framgår att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd i kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Av 6 kap.
34 § framgår vilka ärenden som inte får delegeras. Alla beslut som fattats
med stöd av delegation ska anmälas till nämnderna (KL 6 kap. 35 §).
Delegation i ett visst ärende görs i förväg genom att nämnden beslutar att
delegera beslutanderätten i ärendet. Delegation i en grupp av ärenden görs
genom att nämnden beslutar om en delegationsordning där alla grupper av
beslut är sammanställda. Nämnden beslutar också om
delegationsföreskrifter som anger vad som gäller vid en delegats frånvaro,
om en delegat är jävig, hur delegationsbesluten ska anmälas till nämnden,
när och hur ofta delegationsordningen ska revideras etc.
Kommunfullmäktige prövar inte nämndernas delegeringsrutiner, utan
nämnderna fattar med stöd av kommunallagen självständigt beslut om vilka
ärenden inom nämndens verksamhetsområde som delegeras.
Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod revisorer som på
fullmäktiges uppdrag granskar hela kommunens verksamhet. Revisorerna
kan, om de finner skäl till det, granska en nämnds delegering generellt eller
specifikt inom en verksamhet. Revisorerna arbetar dock självständigt och
beslutar själva vilka granskningar som ska göras.
I samband med att kommunens nya organisation trädde i kraft 2015 har nya
delegationsföreskrifter och delegationsordningar tagits fram och fastställts
av kommunstyrelsen respektive nämnderna. Reglementen,
delegationsföreskrifter och delegationsordningar är allmänna och offentliga
handlingar som alla kan ta del av. Delegationsbeslut som anmäls till
nämnden förtecknas i nämndens protokoll på det sätt nämnden har beslutat
om i sina delegationsföreskrifter. Eftersom också protokoll från nämndens
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sammanträden är allmänna handlingar kan alla ta del av vilka beslut som
fattats med stöd av delegation.
För ärendet aktuella handlingar
- Svar på motion om översyn av delegeringsrutiner,
kommunstyrelsens yttrande 2015-03-25
- Motion, Michael Plogell (FR) 2015-01-26
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 februari 2015 § 15
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Yvonne Andrén (C) och Daniel Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Skickas till: Kommunfullmäktige
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KS2015/53

§ 69

Svar på motion om ändringar i budgetprocessen
Sammanfattning av ärendet
Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Caroline Nordengrip (SD),
Inger
Sernestål (SD) och Joachim Stanicki (SD) har den 3 februari 2015
inkommit med en motion om ändringar i budgetprocessen. De föreslår att
antalet kallade till budgetberedningar/-dialoger ska utgå från antalet
mandat varje parti har i kommunfullmäktige samt att partierna själva får
välja vilka som ska närvara. Kommunfullmäktige har den 19 februari 2015
§ 18 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då
budgetberedningen inte är ett beslutande organ och inte ska utses utifrån
proportionalitet.
Beskrivning av ärendet
Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Caroline Nordengrip (SD),
Inger Sernestål (SD) och Joachim Stanicki (SD) har den 3 februari 2015
inkommit med en motion om ändringar i budgetprocessen. De föreslår att
antalet kallade till budgetberedningar/-dialoger ska utgå från antalet
mandat varje parti har i kommunfullmäktige samt att partierna själva får
välja vilka som ska närvara. Kommunfullmäktige har den 19 februari 2015
§ 18 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Av 8 kap. 6-7 §§ kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska
upprätta förslag till budget senast före oktober månads utgång och att
kommunstyrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska lämna in sina
budgetförslag till styrelsen. Kommunstyrelsens särskilda roll i
budgetprocessen återfinns därför också i kommunens styrmodell som
kommunfullmäktige antog den 22 november 2012 § 170.
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Kommunens budgetprocess genomförs till del i budgetberedningen, som
enligt kommunens styrmodell i huvudsak består av kommunstyrelsen.
Budgetberedningen är ett forum för information och dialog. Exempelvis
lämnar förvaltningen information om befolkningsprognos,
budgetförutsättningar och förändringar i verksamheterna. Beredningen
fattar inga beslut.
Från 2015 består budgetberedningen av presidiet för kommunstyrelsen och
nämnderna samt representant från de partier som saknar representation i
ett presidium. Vid budgetberedningen deltar förutom politiker kommunens
ledningsgrupp, ekonomer och representanter från
arbetstagarorganisationerna.
Nämndernas presidium deltar inte utifrån partitillhörighet utan för att
presidiet ansvarar för att driva nämndens budgetarbete, ex att nämnden tar
fram och beslutar om ett budgetunderlag som ska lämnas till
kommunstyrelsen.
De partier som saknar representation i ett presidium är inbjudna till
budgetberedningen för att alla partier ska ges förutsättningar att antingen
delta i en partigrupps budgetarbete eller lägga fram ett eget budgetförslag
till kommunfullmäktige.
Eftersom kommunstyrelsen ansvarar för budgetprocessen faller det sig
naturligt att det är kommunstyrelsens presidium som beslutar om när
budgetberedningen ska träffas samt vilka som ska bjudas in.
Budgetberedningen är inget formellt beslutande organ. Kommunstyrelsen
ser därför inga skäl till att ändra budgetberedningens sammansättning eller
att införa att deltagare i budgetberedningen ska utses genom val.
För ärendet aktuella handlingar
- Svar på motion om ändringar i budgetprocessen, kommunstyrelsens
yttrande 2015-03-12
- Motion, Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Caroline
Nordengrip (SD), Inger Sernestål (SD) och Joachim Stanicki (SD)
Utdragsbestyrkande
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2015-02-03
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 februari 2015 § 16
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Daniel Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Skickas till: Kommunfullmäktige
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§ 70
Information från politiska uppdrag
Peter Rosholm (S) informerar om:
-

Ett möte med Polisen den 24/2

-

100.000-processen

-

Företagsbesök

-

Besök på arbetsmarknadsenheten

-

Workshop kring järnvägsstationen den 24/3. Ett uppföljningsmöte
kommer att hållas den 9/4

Eva Svantesson (M) informerar om Hälso- och Sjukvårdsnämnden.
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§ 71
Kommunchefen informerar
Anders Einarsson, kommunchef informerar om:
-

Kommunen har träffat en konsult som ska hjälpa till med
nyttoanalysen som ska lämnas till Sverigeförhandlarna

-

Domen mot den tidigare chefen för individ- och familjeomsorgen

-

Det ökade resultatkravet på 4 procent kommer att ge konsekvenser i
verksamheterna

-

Utdragsbestyrkande

Rekrytering av ny personalchef pågår
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§ 72
Delegationsbeslut
Kommunchefens delegationsbeslut
Försäkringsmäklare, förlängning avtal
KS2015/50
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns
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§ 73
Anmälningsärenden
Överklagan av beslut om avslag på ansökan om färdtjänst specialfordon
KS2015/93
Protokoll ägarsamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 2015-03-06
Handlingsplan för näringslivsarbetet 2015
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, direktionsprotokoll 2015-0227
Protokollsutdrag bildnings- och omsorgsnämnden 2015-02-24 § 23,
årsredovisning 2014 – omsorgsnämnden
Protokollsutdrag bildnings- och omsorgsnämnden 2015-02-24 § 24,
årsredovisning 2014 – barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-26 § 29,
konsekvenser av eventuellt markköp av Getabrohult 2:10 och 2:17
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-26 § 30, uppföljning
av tillsynsplan – 2014
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-26 § 28,
namnändring i styrdokument efter omorganisation avseende
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-26 § 27, revidering
av delegationsordning med anledning av borttagande av arbetsutskott
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, direktionsprotokoll 2015-0213med
Beslut
Redovisning av anmälningsärenden noteras.

Protokollsbilaga 1
Med Trafikverket medfinansierade GC-vägar Norra Erikstorp
- Brandshed och Skolvägen - Örelidsvägen i Olsfors
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har i samverkan med Bollebygds kommun tagit fram ett förslag
till vägplan för gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen (väg 1759),
Skolvägen - Örelidsvägen i Olsfors. Under hösten 2014 gjorde Trafikverket
nya kostnadsberäkningar för projektet med ökade kostnader från 4,2
miljoner kronor till 7,85 miljoner kronor. Bollebygds kommun
medfinansierar gång- och cykelvägen. Trafikverkets nya beräkningar medför
därför ökade kostnader för kommunen om 1 075 000 kronor under 2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2015 § 21 om att flytta 2
miljoner från 2017 till 2015 med anledning av de ökade kostnaderna.
Beskrivning av ärendet
Trafikverket har i samverkan med Bollebygds kommun tagit fram ett förslag
till vägplan för gång- och cykelväg längs Gesebolsvägen (väg 1759),
Skolvägen - Örelidsvägen i Olsfors. Förslaget till vägplan var ute på
granskning under hösten 2014 (t.o.m. 2014-11-14) Bollebygds kommun har
fått förlängd tid att inkomma med yttrande.
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Vägplanen omfattar nybyggnad av gång- och cykelväg på en sträcka av ca
685 meter mellan Skolvägen och Örelidsvägen. Gång- och cykelvägen
föreslås till största delen bli ca 2,5 meter bred och läggs från Skolvägen på
den norra sidan av Gesebolsvägen fram till korsningen kyrkvägen. Där
korsar gång- och cykelvägen Gesebolsvägen och fortsätter på södra sidan
ner mot tågporten. Under tågporten föreslås gång- och cykelvägen bli ca 1,5
meter bred.
Gång- och cykeltrafikanter avskiljs från bilister genom upphöjd gång och
cykelväg med kantstöd. Sträckan kommer att börja byggas ut under hösten
2015 och föreslås inte ges någon belysning.
Ursprungligen slöt Bollebygds kommun och Trafikverket ett
genomförandeavtal 2012-06-14 angående medfinansiering av gång- och
cykelvägen. Kostnaderna bedömdes då uppgå till 2,42 miljoner kronor. I
december 2013 hade kostnaderna skrivits upp till 4,2 miljoner kronor, varför
kommunen och Trafikverket slöt ett tilläggsavtal den 9 december 2013.
Under hösten 2014 gjorde Trafikverket nya beräkningar, som visade att
gång- och cykelvägen kommer att kosta 7,85 miljoner kronor. Av denna
summa ska Trafikverket själv stå för 1,5 miljoner som täcker breddning av
vägen. Den summa som kommunen förväntas medfinansiera uppgår alltså
till 6,35 miljoner kronor.
Kostnadsökningen beror på ökat produktionsstöd, projekteringskostnad och
entreprenadkostnad med anledning av att förslaget rymmer mer stödmurar
än man ursprungligen trodde.

Ekonomiska konsekvenser
Trafikverkets nya kostnadsberäkningar för gång- och cykelvägen medför
ökade kostnader för Bollebygds kommun om 1 075 000 kronor under 2015.
Detta omfattas inte av 2015 års budget. Ytterligare medel för
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medfinansiering av gång- och cykelvägar finns budgeterat för år 2017. De
ökade kostnaderna förutsätter därför att man tidigarelägger del av denna
investering. Det innebär i sin tur att 2017 års budget måste utökas för att
fullt ut täcka medfinansiering av gång- och cykelvägen längs Töllsjövägen,
etappen Holmen-Brandshed. Kommunfullmäktige beslutade den 19
februari 2015 § 21 om att flytta 2 miljoner från 2017 till 2015 med
anledning av de ökade kostnaderna.
För ärendet aktuella handlingar
- Yttrande över vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors, Bollebygds kommun, 2015-0317
- Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över vägplan för väg 1759,
gång- och cykelväg delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors,
Bollebygds kommun, 2015-02-08
- Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-26 § 32
- Illustrationskarta 1, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors
- Illustrationskarta 2, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors
- Plankarta, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors
- Plan- och Miljöbeskrivning, Vägplan för väg 1759, gång- och
cykelväg delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors
- Samrådsunderlag, Vägplan för väg 1759, gång- och cykelväg delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors
- Genomförandeavtal för gång- och cykelväg längs väg 1759, delen
Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors 2012-06-14.
-

Tilläggsavtal till genomförandeavtal för gång- och cykelväg längs väg
1759, delen Skolvägen – Örelidsvägen i Olsfors, 2013-12-09

Yttrande
Bollebygds kommun anser att det är anmärkningsvärt att de beräknade
kostnaderna för projektet har stigit så kraftigt i ett sent skede av processen.
Utdragsbestyrkande
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Trafikverket borde ha kunnat förutse merparten av dessa kostnader tidigare,
så att kommunen hade haft större möjligheter att rymma kostnaderna inom
planerad budget. Det är dock angeläget med en gång- och cykelväg längs
Gesebolsvägen i Olsfors, så trots ökade kostnader är Bollebygds kommun
positiva till projektet. Kommunen bör därför vara beredd att underteckna
ett tilläggsavtal till tidigare tecknade genomförandeavtal angående
medfinansiering.
Gällande detaljplan för området utgörs av Byggnadsplan för Olsfors
stationssamhälle, fastställd av Länsstyrelsen 1969. I huvudsak är gång- och
cykelvägen förenlig med gällande detaljplan, då den till största delen
föreslås på mark som utgör allmän plats. Väster om Olsfors kyrka tar dock
gång- och cykelvägen i anspråk kvartersmark för bostadsändamål längs en
sträcka om ca 60 meter. Bollebygds kommun har därför påbörjat arbete med
en ny detaljplan för berört område. Detaljplanen är föremål för samråd till
och med den 16 februari 2015 och beräknas kunna antas under våren 2015.

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Peter Rosholm

Anders Einarsson

Ordförande

Förvaltningschef

Skickas till: Trafikverket Ärendemottagningen, Region VästBox 810781 28 Borlänge eller
via epost:
goteborg@trafikverket.se Märk synpunkterna med ärendenummer TRV 2013/86390.
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