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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-01-07 

 Tid och plats Tisdag den 7 januari 2014 kl. 8.00-12.00, 13.00-15.50, i   
  kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset 

 Ledamöter Lars Holmin (M), ordförande 
Mattias Josefsson (S), vice ordförande 
Göran Isaksson (S) 
Inga-Kersti Skarland (S) 
Celso Silva Gonçalves (S) 
Birgitta Molander (M) tjg för Roger Wilhelmsson (M) 
Eva Grönbäck (M) tjg för Margareta Juliusson (M) 
Björn Thelfer (M) 
Anders Andersson (C) 
Ann Stockzelius (C) 
Mikael Carlsson (C) tjg för Liselotte Andersson (C) 
Gulli Håkanson (FP) 
Arne Fransson (MP) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Olof Sundh (V), kl 8.00-12.00, §§ 1-3 

 
 Ersättare  Catharina Ståhl Lind (S) 

Tommy Mårtensson (S), kl 8.00-12.00, 13.00-15.25 
Aira Eriksson (S) 
Roland Eriksson (FP) 
Allan Olsson (KD) kl 9.15-12.00, 13.00-15.50 
 Bengt Leander (C) 
Perallan Orrbeck (FP) 
Petra Wolf (MP) 
Ingvar Kärrsmyr (KD) 
Roger Andersson (V) tjg §§ 4-21 
 

 Justerare  Cristina Bernevång 
 Tid och plats för justering  2014-01-14 kl 12.00, stadshuset 

 
 ANSLAG/BEVIS  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-01-07 
 
Datum då anslaget sätts upp    2014-01-14        Datum då anslaget tas ner  ……………………….. 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
Underskrift  Mona Brolin 
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  Övriga närvarande  Karl-Erik Claesson, kommunchef 
  Carita Brovall, chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
  Helén Claesson, chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
  Isabelle Wikström, chef intern service 
  Kristina Arvidsson, tf ekonomichef 
  Johan Hallman, tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
  Tina Blomster, mark och exploateringsansvarig 
  Christian Bruhn, planarkitekt 
  Göran Gynnemo, utredare 
  Annette Bohman, verksamhetschef funktionsnedsättning 
  Charbel Sader, informatör/utredare 
  Anita Dalengren, kommunsekreterare 
   

 

 Underskrifter Sekreterare  Anita Dalengren 

 

  Ordförande Lars Holmin (M) 

 
 
 Justerare Cristina Bernevång (KD) 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-01-07 

 
§ 1 

 

Ärendelista  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelistan fastställs. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-01-07 

 
§ 2 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2011-01-10, § 30, fastställt en delegationsordning. Beslut som fattas med 
stöd av denna delegation, ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Följande delegationsbeslut anmäls: 

1 Juridiska ärenden 
 Nr 607/2013 
 Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid 
 förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
 Kommunstyrelsens ordförande 2013-12-05 
 Nr 553/2013 
 Dnr 2013.0484 
 Avvisa för sent inkomna överklaganden 
 Verksamhetschef 2013-11-20 

2 Allmänna ärenden 
 Nr 550-551, 588/2013 
 Upphandla varor och tjänster inom budget och ansvarsområde 
 Verksamhetschef 2013-11-12 
Kommunchef 2013-11-27 
Nr 557/2013 
 Upphandling för att verkställa investeringsprojekt som särskilt beslutats av kommunstyrelsen 
 Verksamhetschef 2013-11-13  
 Nr 549/2013 
 Bevilja ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller motsvarande 
 Enhetschef 2013-11-15 
 Nr 556, 589-590/2013 
 Dnr 2013.0001 
 Beslut om folkhälsoinsatser 
 Folkhälsoplaneraren 2013-11-22, 2013-11-28 
 Nr 548/2013 
 Avge yttrande över ansökan om brukande av övervakningskamera 
 Verksamhetschef 2013-11-15 
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4 Fastighetsärenden 
 Nr 552/2013 
 Dnr 2013.0582 
 Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med 
 kommunfullmäktige fastställda markpriser 
 Mark- och exploateringsansvarig 
 Nr 579-580/2013 
 Dnr 2013.0593, 2013.0592 
 Godkänna avtal om arrende, jakträtt, servitut, vägrätt, parkering och andra nyttjanderätter 
 avseende kommunens fastigheter även som uppsäga/nyteckna avtal 
 Mark- och exploateringsansvarig 2013-02-18, 2013-11-25 
 Nr 606/2013 
 Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet 
 Verksamhetschef 2013-12-04 
 Nr 554, 586, 610/2013 
 Dnr 2013.0039 
 Upplåta offentlig plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar och 
 ställningar m.m. 
 Trafikplanerare 2013-11-20, 2013-11-28, 2013-12-10 

6 Kulturärenden 
 Nr 540, 555, 574/2013 
 Dnr 2013.0282, 2013.0241, 2013.0412 
 Bevilja kulturarrangemangsbidrag 
 Verksamhetschef 2013-05-22, 2013-05-02, 2013-08-19 

7 Personalärenden 
 Nr 601/2013 
 Anställa personal 
 Verksamhetschef 2013-11-13 
 Nr 547, 558-565, 577, 583-584, 587, 596, 607-609/2013 
 Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 mån 
 Verksamhetschef 2013-11-05, 2013-11-22, 2013-11-26, 2013-11-28, 2013-12-03, 2013-12-09, 
 2013-12-05 
 Nr 593-595, 604-605/2013 
 Tecknande av kollektivavtal 
 Personalchef 2013-09-13, 2013-09-12, 2013-09-0, 2013-09-03  

9 Naturvårdsärenden 
 Nr 591/2013 
 Dnr 2013.0541 
 Avge yttrande över bildande eller förändringar i avgränsning av områdesskydd enligt 
 miljöbalken 7 kap §§ 2 (nationalpark), 4 (naturreservat), 9 (kulturreservat), 10 (naturminne),  
 12 (djur- och växtskyddsområde), 13 (strandskyddsområde). 
 Miljöinspektör med inriktning naturvård 2013-11-29 
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11 Trafikfrågor 
 Nr 585, 592, 597-598/2013 
 Dnr 2013.0599, 2013.0602, 2013.0572 
 Beslut om utfärdande av föreskrift om trafik, transporter och kommunikationer enligt 
 bemyndigande för kommunal trafiknämnd 
 Trafikplanerare 2013-11-28, 2013-12-02, 2013-12-03 

13 Anmälan till överförmyndare 
 Nr 581/2013 
 Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare – ärendet avser person 
 över 65 år 
 Biståndshandläggare 2013-11-27 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
 Nr 567, 573/2013 
 Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
 Förskolechef 2013-11-22, 2013-11-26 

15 Förskoleklassen 
 Nr 569, 572/2013 
 Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
 Rektor 2013-11-25, 2013-08-20 
 
16 Grundskolan 
 Nr 566, 568, 571, 575-576, 582/2013 
 Dnr 2014.0224, 2013.0054 
 Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
 Rektor 2013-06-13, 2013-11-25, 2013-08-20, 2013-11-26, 2013-05-xx, 2013-11-27 

17 Gymnasieskolan 
 Nr 602-603/2013 
 Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen 
 Rektor 2013-12-03 
 Nr 599-600/2013 
 Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
 Rektor 2013-12-03 
 Nr 570/2013 
 Avge yttrande/svar till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller liknande i elevärenden 
 Verksamhetschef 2013-11-21 

20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
 Nr 578/2013 
 Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
 Rektor 2013-11-26 
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Beredande utskottets protokoll 2013-11-13, § 34 och 2013-11-21, § 37. 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-01-07 

 
§ 3 

 

Förvaltningens information  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07  
 

§ 4 

 
Budget och verksamhetsplan 2014 – Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2013.0603 
 

Sammanfattning 
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har för egen del fastställt budget och flerårsplan 
2014. Budget och plan översänds i skrivelse 2013-12-12 för medlemskommunernas godkännande. 
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet 2014 är 18,4 milj kr.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-12-12 från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Budget och flerårsplan 2014 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund godkänns.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07 
 

§ 5 

 
Samordnade bidragsregler till ideella föreningar 
Dnr 2013.0397 
 
Sammanfattning 
I det kommunala handlingsprogrammet ges uppdraget att uppdatera och samordna 
kommunens bidragsregler och att utveckla föreningslivet genom att erbjuda stöd till 
ledarutveckling och ge information om externa finansieringsmöjligheter. 

Verksamhetschef arbete och fritid överlämnade i skrivelse 2013-05-24 förslag till samordnade 
bidragsregler till ideella föreningar. Av skrivelsen framgår att uppdateringen inte medfört någon 
förändring av bidragens storlek. Däremot föreslås ett tillskott på 150 tkr till kommunstyrelsens 
förvaltning/kultur för att kunna hantera kostnadskrävande projekt till kulturföreningar.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21, § 262, att föreslå fullmäktige att bidragsreglerna antas att 
gälla från och med 2014-01-01. Kommunstyrelsen föreslog vidare revidering i dokumentet enligt 
följande: 
Förening ska vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger. För 
att få del av kommunala bidrag ska därför plan för alkohol- och drogpolicy samt jämställdhets-
arbete lämnas in. Detta ska börja gälla 2014-04-01. Vid ev. revidering ska den nya planen lämnas in 
utan dröjsmål. Vidare föreslog kommunstyrelsen att 2014 års budget tillförs 150 tkr ur resultatet 
för bidrag till kostnadskrävande projekt till kulturföreningar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, § 163, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
för tillägg avseende FN:s barnkonvention.  
 
Verksamhetschef arbete och fritid överlämnar i skrivelse 2013-12-06 förslag till bidragsregler där 
tillägg gjorts enligt kommunstyrelsens förslag och att föreningarna för att få bidrag ska följa 
intentionerna i FN:s barnkonvention. Vidare föreslås att kultur beviljas tillskott med 150 tkr för att 
införa bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-05-24 från verksamhetschef arbete och fritid 
Kommunfullmäktige 2013-11-25, § 163. 
Skrivelse 2013-12-06 från verksamhetschef arbete och fritid 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Regler för bidrag till ideella föreningar antas. Därmed tillförs också 2014 års budget/kultur 150 tkr 
för bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07 
 

§ 6 

 
Svar på motion om miljöinriktad upphandling 
Dnr 2011.0304 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2011-03-28, § 60, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion 
från Börje Eckerlid (C) och Ing-Marie Andersson (C) om miljöinriktad upphandling av livsmedel.   

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, § 84, att återremittera ärendet för utredning av 
möjligheten att ta fram en livsmedelspolicy med syfte att fastställa att de livsmedel som kommunen 
upphandlar ska vara producerade på ett sätt som är i nivå med svensk miljö – och djurlagstiftning. 

Verksamhetschef kost redovisar i skrivelse 2013-11-29 att en livsmedelspolicy inte kan innehålla 
krav på att svensk miljö- och djurskyddslagstiftning efterföljs. Det strider mot den fria rörligheten 
på marknaden. Samtidigt är det juridiska läget oklart för vilka krav som kan ställas. Kommunen kan 
dock uppmuntra lokala producenter att lämna anbud vid upphandlingar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Börje Eckerlid (C) och Ing-Marie Andersson (C) 
Skrivelse 2013-02-12 från verksamhetschef kost 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29, § 84 
Skrivelse 2013-11-29 från verksamhetschef kost 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionens förslag om en utredning av hur andra kommuner ser på miljöinriktad upphandling 
avslås eftersom det inom samarbetskommunerna redan idag råder en samsyn kring frågan och en 
gemensam strävan efter att ha ett miljöinriktat fokus. 

I motionen föreslås en livsmedelpolicy inriktad mot miljö- och skyddslagstiftning. I denna delen 
avslås motionen eftersom en livsmedelspolicy inte kan innehålla dessa krav. Det skulle strida mot 
de grundläggande principerna som ligger till grund för upphandlingslagstiftningen, som ska främja 
en öppen marknad inom EU. Samtidigt är det juridiska läget oklart för vilka krav som kan ställas. 
Kommunen kan dock uppmuntra lokala producenter att lämna anbud vid upphandlingar. 

Motionens förslag om att Miljöstyrningsrådets kriterier ska användas anses besvarat genom att 
dessa redan i dag används vid de livsmedelsupphandlingar där Ulricehamns kommun är med och 
så kommer att ske även fortsättningsvis.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07  
 

§ 7 

 
Svar på motion om ruttoptimering inom hemtjänsten 
Dnr 2013.0163 
 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-03-25, § 25, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion 
från Jan-Olof Sundh (V) och Ulla Sundhage (V) om att en så kallad ruttoptimering genomförs 
inom ett område i hemtjänsten och att resultatet följs upp. 

Verksamhetschef äldreomsorg föreslår i skrivelse 2013-11-22  att motionen anses besvarad med 
hänvisning till att förvaltningen under 2014 ska göra en förstudie i syfte att komplettera nuvarande 
verksamhetssystem med planeringsverktyget TES, som bland annat har funktioner för 
ruttoptimering. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-03-25 från Jan-Olof Sundh (V) och Ulla Sundhage (V)  
Skrivelse 2013-11-22 från verksamhetschef äldreomsorg 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionen anses besvarad med hänvisning till att förvaltningen under 2014 ska göra en förstudie i 
syfte att komplettera nuvarande verksamhetssystem med ett s k  planeringsverktyg  som bland 
annat har funktioner för ruttoptimering. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07 
 

§ 8 

 
Taxa – tomter för flerbostadshus, par- och radhus samt 
villatomter Stadsskogen och Övre Villastaden, Ulricehamn 
Dnr 2014.0010 
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelser 2013-12-09 nya taxor för 2014 
avseende tomter för flerbostadshus, par- och radhus samt villatomter på Stadsskogen och Övre 
Villastaden, Ulricehamn. 

 En översyn har gjorts av taxan och till skrivelsen bifogas en konsekvensbeskrivning av den 
reviderade taxa som nu föreslås. Förslag till ny taxa är  

för flerbostadshus, par- och radhus: 250 kr/kvm BTA  

för villatomter på Stadsskogen: 180 kr/kvm 

för villatomter på Övre Villastaden: 80 kr/kvm.  
Taxan följer marknadsvärdering av villatomterna och inkluderar fastighetsbildning. 

Beslutsunderlag 
Skrivelser 2013-12-09 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad. 

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att ärendet ur ett helhets-
perspektiv ska visa vilka taxor som gäller inom olika geografiska områden inom tätorten och vilka 
motiv som har legat till grund för ställningstagandet. Ärendet ska övergripande redogöra för de 
ekonomiska konsekvenserna. 

Ordföranden ställer under proposition om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller 
återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för att ärendet ur ett helhetsperspektiv 
ska visa vilka taxor som gäller inom olika geografiska områden inom tätorten och vilka motiv som 
har legat till grund för ställningstagandet. Ärendet ska övergripande redogöra för de ekonomiska 
konsekvenserna. 
 
 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07 
 

§ 9 
 

Rapport – ej verkställda beslut Sol och LSS 
Dnr 2012.0369 
 

Sammanfattning 
Ej verkställda beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) ska rapporteras till kommunens socialnämnd eller motsvarande och till 
kommunens revisorer. Från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreligger skrivelse  
2013-12-16 med rapport avseende tredje kvartalet 2012 till och med tredje kvartalet 2013. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-12-10 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar att rapporter för tredje kvartalet 2012 t o m tredje kvartalet 2013 lämnas till 
kommunens revisorer och därefter läggs till handlingarna.  

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar ge 
förvaltningen i uppdrag att skyndsamt, dock senast 2014-03-24, återkomma till kommunstyrelsen 
med en tidsatt handlingsplan hur boendefrågan ska säkerställas. 

Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Ordföranden (M) ställer därefter under proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att skyndsamt, dock senast 2014-03-24, återkomma 
till kommunstyrelsen med en tidsatt handlingsplan hur boendefrågan ska säkerställas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Rapporter för tredje kvartalet 2012 t o m tredje kvartalet 2013 lämnas till kommunens revisorer. 
Redovisningen läggs därefter till handlingarna.  
 

 

Beslutet lämnas till 
chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 



    sid 15  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07 
 

§ 10 
 

 
Försäljning av Ulricehamn Kölaby 22:3  
Dnr 2014.0013 
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2013-12-09 förslag till 
köpekontrakt för försäljning av fastigheten Kölaby 22:3 (f d Trädets förskola).  Eftersom 
förskoleverksamheten här upphört, säljs fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-12-09 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Fastigheten Kölaby 22:3 (f d Trädets förskola) säljs i enlighet med upprättat köpekontrakt. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07 
 

§ 11 
 

Försäljning av Ulricehamn Kölaby 8:2   
Dnr 2014.0014 
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2013-12-09 förslag till 
köpekontrakt för försäljning av fastigheten Kölaby 8:2 (f d Trädets skola). Eftersom skol- 
verksamheten här upphört, säljs fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-12-09 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Fastigheten Kölaby 8:2 (f d Trädets skola) säljs i enlighet med upprättat köpekontrakt. 
 

 

 

 
 



    sid 17  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07 
 

§ 12 

 
Handlingsplan – måldokument framtidens gymnasium 
Dnr 2012.0168 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, § 162, att anta måldokumentet för framtidens 
gymnasium. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen uppdraget att arbeta 
enligt beredningens måldokument för att stärka Tingsholmsgymnasiet. Det löpande arbetet med 
beredningens måldokument processas i budgetarbetet. Genomförande av de olika beredningarnas 
utvecklingsmål, bland annat utifrån medborgardialogen, redovisas i årsredovisningen.    

Beredningen för lärande kommer av kommunfullmäktige under 2016 att få ett uppdrag att följa 
upp måldokumentet utifrån ett för ändamålet särskilt processhjul.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25, § 162.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att utifrån måldokumentet framtidens gymnasium, 
göra en handlingsplan. Denna plan bör utgöra grunden för förvaltningens arbete för att uppnå de 
mål som beredningen lyft fram. Handlingsplanen ska redovisas i kommunstyrelsen i maj 2014.  
 

 

Beslutet lämnas till 
chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 



    sid 18  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07  
 

§ 13 

 
Detaljplan – Ubbarp 8:20 m fl  
Dnr 2012.0600 
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2013-12-09 att förslag till 
detaljplan för fastigheten Ubbarp 8:20 m fl ställs ut på samråd.   

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av livsmedelshandel i anslutning till planerat 
motorvägsbygge.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2012-12-09 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad. 

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar att detaljplan för fastigheten Ubbarp 8:20 m fl (daterad 2013-12-06) ställs 
ut för samråd.  

Arne Fransson (MP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för en fullvärdig 
Miljökonsekvensbeskrivning, en så kallad MKB. 

Ordföranden ställer under proposition om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller 
återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens (M) yrkande. 

Mot beslutet reserverar sig Arne Fransson (MP) med följande skriftliga reservation. Bilaga 1 till  
§ 13. 

Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplan för fastigheten Ubbarp 8:20 m fl (daterad 2013-12-06) ställs ut för samråd.  

 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 



Reservation angående ärende 15 .Detaljplan för Ubbarp 8:20. KS den 7 januari 2014 

 

Miljöpartiet anser att en miljökonsekvensbeskrivning ska utföras innan samråd sker. Därför ville vi 
återremittera detta ärende . 

Följande skäl har vi att ange : 

1.Här finns riksintressen för kulturmiljön. Ulricehamn kommun har satt sig över sin egen 
översiktsplan som  här vid Ubbarp ville  skydda kulturmiljö och fågelliv.Då bör en  MKB visa att det 
nu går. 

2.  Trafiken nära R 40. 

3. Betydande miljöpåverkan av  kemikalier från tidigare växthusanläggningar.Det mycket  giftiga 
ämnet dieldrin har upptäckts på flera platser. 

4. Den skyddade fågelarten Backsvalan som häckar i ett grustag väster om planområdet. 

 

Vi har förstått att av två anledningar vill man inte utföra en fullvärdig miljökonsekvensbeskrivning   och 
dessa är dels att det  kostar  för mycket  och dels att i Sverige har det gjorts alltför många onödiga  
MKB . 

Dessa  motiveringar  accepterar inte  vi mp i Ulricehamn.Vad vi förstått har vår kommun inte någon 
gång utfört en fullständig MKB.Nu tycker  vi det är dags. Detta ansåg  vi också när ”Brincks ” tomt 
hösten 2013 skickades ut på samråd. 

Av de Fyra ovan givna skälen så reserverar jag mig mot beslutet att skicka ut ärendet på samråd utan 
att  först ha utfört en MKB. 

 

Arne Fransson ,KS-ledamot mp 

 

MKB = MiljöKonsekvensBeskrivning 

 

 

 

Bilaga 1 till § 13 



    sid 19  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07  
 

§ 14 

 
Detaljplan – Vist 10:25 m fl 
Dnr 2012.0601 
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2013-12-09 att förslag till 
detaljplan för fastigheten Vist 10:25 m fl ställs ut för samråd.  

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av bilservice och snabbmatsrestaurang i anslutning 
till planerat motorvägsbygge. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-12-09 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad. 

Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplan för fastigheten Vist 10:25 m fl (daterad 2013-12-06) ställs ut för samråd.  

 

 
 
Beslutet lämnas till 
kommunchef 
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



    sid 20  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07  
 

§ 15 

 
Yttrande till IVO – ej verkställda beslut 
Dnr 2013.0543 och 2013.0544 
 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär i skrivelser 2013-10-30 kommunens yttrande 
avseende ej verkställda beslut. IVO överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om särskild avgift 
för ett ej verkställt beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Kommunstyrelsen ges tillfälle att yttra sig i ärendet innan IVO tar ställning till om en ansökan ska 
göras. 

Verksamhetschef funktionsnedsättning lämnar i skrivelse 2013-12-10 förslag till yttrande till IVO. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-12-10 från verksamhetschef funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningens skrivelser avseende ej verkställda beslut, översänds som kommunstyrelsens yttrande 
till IVO.  
 

 

Beslutet lämnas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
verksamhetschef funktionsnedsättning 



    sid 21  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07 
 

§ 16 

 
Investering  miljö och samhällsbyggnad – lekplats, Ulricehamn 
Dnr 2014.0016 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fastställt ekonomiska styrprinciper. Enligt dessa ska investeringar 
objektbestämmas efter särskild begäran hos kommunstyrelsen.  

Objekt som finns upptagna på den investeringsplan som ingår i budget, avgörs av kommun-
styrelsen upp till 5 Mkr. För belopp därutöver ska ärendet behandlas av kommunfullmäktige. 
Objekt som finns i investeringsplanen i budget, beslutas av beredande utskottet upp till 500 tkr. 
Därutöver beslutar kommunstyrelsen.  

Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2013-12-09 att ansökan beviljas för investeringsmedel till miljö 
och samhällsbyggnad med 3 Mkr ur 2014 års investeringsbudget för lekplats på före detta 
järnvägsområdet, Ulricehamn. Ekonomichefen föreslår vidare att kompensation ges för ökade 
kapitalkostnader.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-12-09 från ekonomichefen  

Kommunstyrelsens beslut   
Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, ges investeringsmedel med 3 Mkr för 
lekplats på f d järnvägsområdet, Ulricehamn. Kompensation ges för ökade kapitalkostnader.  

 

 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
tf ekonomichef 
verksamhetschef konsult och support 



    sid 22  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07  
 

§ 17 

 
Yttrande – regionalt trafikförsörjningsprogram 2025 
Dnr 2013.0542 
 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen översänder i skrivelse 2013-10-31 regionalt trafikförsörjningsprogram 
för Västra Götaland 2025 för årlig avstämning. Syftet med remissen är att stämma av arbetet med 
att nå målen i programmet och vilka prioriteringar man ska göra under 2015-2016 för att målen ska 
nås. I skrivelsen anges att trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet för 
utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen. Det är det dokument som används för regionens 
uppdrag till Västtrafik och det är kärnan för samverkan mellan kommuner och region. 

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2013-12-10 förslag till yttrande 
till Västra Götalandsregionen. De delmål som lyfts fram i yttrande är att resandet med 
kollektivtrafiken ska fördubblas, att minst 85-90 % av resenärerna ska vara nöjda 2015 och att 
kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både minskar transportsektorns och sin egen 
miljöpåverkan till 2025.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-12-10 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar att som kommunens yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Västra Götaland 2025, överlämnas skrivelse 2013-12-10 från kommunstyrelsens förvaltning, miljö 
och samhällsbyggnad. 

Cristina Bernevång (KD) yrkar som tilläggsyrkande att yttrandet kompletteras under delmål 1 med 
”Utveckla stråket Göteborg – Borås – Jönköping, som bedöms ha hög potential för ökat resande”. 

Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande och till Cristina Bernevångs (KD) 
tilläggsyrkande. 

Mattias Josefsson (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att yttrandet kompletteras med att kommun-
styrelsen delar uppfattningen om att det finns behov av att utveckla processerna i kollektiv-
trafikråden. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Ordföranden (M) ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Cristina 
Bernevångs (KD) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
tilläggsyrkandet. 



       sid 23      

 

Ordföranden (M) ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Mattias Josefssons 
(S) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens beslut  
Som kommunens yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025, 
överlämnas skrivelse 2013-12-10 från kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad.  

Kommunstyrelsen beslutar att komplettera yttrandet under delmål 1 med: Utveckla stråket 
Göteborg – Borås – Jönköping, som bedöms ha en hög potential för ökat resande. 

Kommunstyrelsen delar vidare uppfattningen om att det finns behov av att utveckla processerna i 
kollektivtrafikråden. 

 

Beslutet lämnas till 
Västra Götalandsregionen 
kommunchef 
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 



    sid 24   

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07  
 

§ 18 

 
Svar på medborgarförslag om nedskräpning 
Dnr 2013.0471 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 135, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Emil Rohland om att minska nedskräpningen genom att sätta 
upp fler papperskorgar.  

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2013-11-14 att medborgarförslaget 
avslås. Papperskorgar finns utplacerade på alla gång- och cykelvägar. På gångbanorna finns inga 
papperskorgar placerade på grund av utrymmesbrist utmed gångbanorna vilket medför hinder för 
vinter- och barmarksunderhållet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-27 från Emil Rohland 
Skrivelse 2013-11-14 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens beslut 
Av förvaltningens underlag framgår att papperskorgar finns utplacerade på alla gång- och 
cykelvägar. På gångbanorna kan papperskorgar inte sättas ut – det skulle vara ett hinder för vinter - 
och barmarksunderhållet. Mot denna bakgrund anses medborgarförslaget besvarat. 
 
 

 
Beslutet lämnas till 
Emil Rohland 
kommunchef 
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07 
 

§ 19 

 
Svar på medborgarförslag om övergångsställe, Ulricehamn 
Dnr 2013.0410 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 124, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Helena Koskelainen om att övergångsställe byggs vid 
Boråsvägen 20-38, Ulricehamn. 

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2013-11-14 att medborgarförslaget 
avslås. I skrivelsen redovisas att Bronäsområdet är ett av Ulricehamns utvecklingsområden och det 
pågår arbete kring hur kommunen arbetar vidare med tidigare framtagna gestaltningar över 
området. I detta arbete beaktas trafiksäkerheten för området. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Helena Koskelainen 
Skrivelse 2013-11-14 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut 
Av förvaltningens underlag framgår att det pågår arbete kring Bronäsområdet som ett av 
Ulricehamns utvecklingsområden. I detta arbete beaktas trafiksäkerheten. Mot denna bakgrund 
anses medborgarförslaget besvarat. 
 

 

Beslutet lämnas till 
Helena Koskelainen 
kommunchef 
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 

 
 



    sid 26  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-01-07  
 

§ 20 

 
Svar på medborgarförslag om läromedel för vuxenelever 
Dnr 2013.0472 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 136, beslutat att till kommunstyrelsen för 
besvarande överlämna ett medborgarförslag från Nicki Klevheden att läromedel för 
vuxenelever finns att låna på biblioteket på Tingsholm. 

Verksamhetschef Tingsholm föreslår i skrivelse 2013-11-20 att medborgarförslaget avslås då 
utlåning av läromedel till vuxenutbildning redan görs. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Nicki Klevheden 
Skrivelse 2013-11-20 från verksamhetschef Tingsholm 

Kommunstyrelsens beslut 
Av förvaltningens underlag framgår att utlåning av läromedel till vuxenutbildning redan görs. Mot 
denna bakgrund anses medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Nicki Klevheden 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
verksamhetschef skolområde Tingsholm 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-01-07 

 
§ 21 

 

Information  
Dnr 2013.0612, 2012.0253, 2013.06108 
 
1. Kallelse till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2013-12-13. 

2. Boråsregionens, Sjuhärads kommunalförbunds direktionsprotokoll 2013-12-06. 

3. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) beslut att ärendet tillsyn av Ungbo HVB avslutas. 

4. Regeringen, miljödepartementets beslut att avslå överklagandena i fråga om 
 vattenskyddsområde för vattentäkterna Källeberg, Sturebadet och Bronäs. 

5. Avsiktsförklaring mellan Västkom och VGR avseende gemensamma stödstrukturer för 
 kunskapsutveckling i socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. 

6. Dagordning och handling till extra föreningsstämma i West Sweden Ideell förening 9 januari 
 2014 i Vänersborg. 

7. Sveriges Kommuner och Landsting 
 Cirkulär 13:72 Budgetförutsättningar för åren 2013-2017 
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