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Beslut 
Svara på granskningen enligt nedanastående förslag på kommentarer till 
rekommendationerna. 

Sammanfattning 
Granskningen är oss tillhanda 2020-04-16 och kommentarerna är gjorda enligt 
rekommendationerna i punktform som finns i dokumentet från PWC. 

Lokalförsörjningsplan försöker vi ta fram i nuläget på verksamhetplansnivå som 
är 3 årig, och önskemålet är att ta fram en mer långsiktig plan som är politisk 
förankrad som i nuläget väntar på en framtida organisation inom skolområdet. 
Lika ovan 
Beställningsunderlag är ute på remiss till alla förvaltningar och ska vara 
ekonomichef tillhanda senast den 17/6. 
Dokumenterad uppföljning sker i investeringsplanen samt via lokalgruppens 
redovisning och beslutsunderlag som går via kommunstyrelsen upp till 
kommunfullmäktige för lokalbehov enligt delegationsordning. 
Underlag är under uppdatering och remiss till förvaltn ingarna med svar senast 
17/6 till ekonomichef. 
SVLAB (Investeringsplaner för VP på 3 år är målbilden och dialogas i 
lokalgruppen med verksamhetsbehoven) 
SVLAB (Underhållsplaner för bolaget är under framtagande) 
SVLAB (Affärsplan är under framtagande) 
Samverkansprocessen är under remiss hos förvaltningarna och ska vara 
ekonomichef t illhanda senast den 17/6. 
Driftkostnadskonsekvenser av nya lokaler är en av huvudpunkterna när det gäller 
lokalförändringar. 
Känslighetsanalys är en viktig parameter vid alla stora investeringar särskilt när vi 
i nuläget har en ränta som är så minimal. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Nilsson, kommunchef och Salman Chalhoub ekonomichef 

Beslutsunderlag 
Brev från revisorerna 2020-04-16 
Granskning av styrning och uppföljning inom ramen för kommunens beställar-och 
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Mötet ajourneras 15:50-16:05 och 18:37-19:00 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Justering 
Justerare 

Plats och tid 

Paragrafer 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Stefan Carlsson (S), ordförande 

Dan Franzen (S) 

Johan Björkman (M) 

Alain Waern (LPo) 

Jarl Bill (LPo) 

Eva Johansson (C) 

Patrik Thoren (SD) 

Markus Bylander (C) för Fredrik Skott (KD) 

Marianne Josefsson (MP) för Petra Ojala (C) 

Kerstin Gäss-Lindh (S) 

Torsten Lindh (S) 

Kjell Persson (M) 

Ann Wallnedal (LPo) 

Christer Schönander (SD) 

Johan Björkman (M) 

Kommunstyrelseförvaltningen den 30 september 2020 
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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Svenljunga kommun 

Tjänstemän 

Övriga 

~es~natur 

Alexandra Skoog, kansliadministratör§ x 147-148 

Magnus Nilsson, kommunchef§ x 141-142, 145-146 

Tomas Klug, kanslichef§ 129, 133-134 

Therese Silow, l :e miljöhandläggare§ 129 

Magnus Eriksson, avfallschef § 130 

Johanna Björkmalm § 130 

Lena Lövgren, utvecklingsstrateg § 131-133, 145 

Tommy Fock, barn- och utbildningschef § 135 

Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef § 136-140 

Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef § 140 

Fredrik Wahlberg, VD Svenbo § x 141-142 

Salman Chalhoub, ekonomichef§ x 143-146 

2 (44) 

Kommunstyrelsen 

2020-09-28 

Utdragsbestyrkande 


