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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-10 

 Tid och plats Måndag den 10 mars 2014 kl. 8.00-12.00, 13.00-16.00, 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) 
Roger Wilhelmsson (M) 
Margareta Juliusson (M) 
Björn Thelfer (M) 
Anders Andersson (C) 
Ann Stockzelius (C) 
Liselotte Andersson (C) 
Gulli Håkanson (FP) 
Arne Fransson (MP) 
Cristina Bernevång (KD), kl 8.00-15.45, §§ 36-39 
Jan-Olof Sundh (V) 

 
 Ersättare  Birgitta Molander (M) 

Catharina Ståhl Lind (S) 
Tommy Mårtensson (S), kl 8.00-12.00, 13.00-15.55 
Eva Grönbäck (M) 
Roland Eriksson (FP) 
Allan Olsson (KD), tjg §§ 40-64 
Mikael Carlsson (C) 
Perallan Orrbeck (FP), kl 8.00-12.00, 13.00-15.45 
Petra Wolf (MP) 
Ingvar Kärrsmyr (KD) 
Roger Andersson (V) 
 

 Justerare  Mattias Josefsson 
 Tid och plats för justering  2014-03-14, kl 07.10 i stadshuset 

 
 ANSLAG/BEVIS  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-03-10 
 
Datum då anslaget sätts upp  2014-03-14                      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 
  Niklas Anemo, ekonomichef 
  Kristina Arvidsson, redovisningsekonom 
  Johan Hallman, tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
  Tina Blomster, mark- och exploateringsansvarig 
  Gunilla Pettersson, stadsarkitekt 
  Saba Khosh Khooee, planarkitekt 
  Patrik Persson, gatuingenjör 
  Åsa Lindh, praktikant 
  Anita Dalengren, kommunsekreterare 
   

 

 Underskrifter Sekreterare  Anita Dalengren 

 

  Ordförande Lars Holmin (M) 

 
 
 Justerare Mattias Josefsson (S) 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-10 

 
§ 36 

 

Ärendelista  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Som punkt 29 tillförs skrivelse från Anders Andersson (C) om förslag till livsmedelspolicy. Punkt 
30 blir ärende för kommunstyrelsens information. 

Med detta tillägg fastställs ärendelistan. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-10 

 
§ 37 

 

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 50/2014 
 Upphandla varor och tjänster inom budget och ansvarsområde 
 Verksamhetschef 2013-06-19 
 Nr 47, 49/2014 
 Avge yttrande med anledning av överklaganden där beslutet fattas på delegation 
 Verksamhetschef 2013-12-04, 2013-12-20 

2 Allmänna ärenden 
 Nr 52-61, 89/2014 
 Upphandla varor och tjänster inom budget och ansvarsområde 
 Verksamhetschef 2013-04-08, 2013-03-18, 2013-04-22, 2013-04-20, 2013-04-26, 2013-04-16, 
 2013-05-13, 2013-06-21, 2013-02-07, 2013-07-12, 2014-01-31 
 Nr 24-27/2014 
 Bevilja ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller motsvarande 
 Handläggare för landsbygdsutveckling 2014-01-14 

3 Ekonomiärenden 
 Nr 51/2014 
 Utse mottagnings- gransknings- och behörighetsattestant 
 Verksamhetschef 2014-01-15 
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4 Fastighetsärenden 
 Nr 77/2014 
 Dnr 2014.0032 
 Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med av 
 kommunfullmäktige fastställda markpriser 
 Mark- och exploateringshandläggare 2014-01-15, 2014-01-13 
Nr 86/2014 
 Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet 
 Verksamhetschef 2014-01-27 
Nr 101/2014 
 Godkänna avtal om arrende, jakträtt, servitut, vägrätt parkering och andra nyttjanderätter 
 avseende kommunens fastigheter även som uppsäga/nyteckna avtal. 
 Mark- och exploateringshandläggare 2014-02-07 
 Nr 78/2014 
 Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet 
 Verksamhetschef fastighet 2014-01-21 
 Nr 76/2014 
 Dnr 2014.0031 
 Upplåta offentlig plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar och 
 ställningar m.m. 
 Trafikplanerare 2014-01-15 

6 Kulturärenden 
 Nr 92-94/2014 
 Dnr 2014.0015, 2014.0037, 2014.0058 
 Bevilja kulturarrangemangsbidrag. 
 Verksamhetschef 2014-02-07, 2014-01-23 

7 Personalärenden 
 Nr 22, 75, 79, 90/2014 
 Anställa personal 
 Processchef 2014-01-06 
Rektor 2014-01-07, 2014-01-14, 2014-01-20 
 Nr 23, 62-65, 77, 80-81, 82, 87-88, 91, 95, 100, 102-103/2014 
 Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 mån 
 Verksamhetschef 2013-12-19, 2014-01-09, 2014-01-08, 2014-01-13, 2014-01-12, 2014-01-23, 
2014-01-24, 2014-01-27, 2014-01-29, 2014-01-14, 2014-02-03, 2014-02-07, 2014-02-06, 2014-
02-13 
 Nr 72/2014 
 Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 över 3 dagar 
 Verksamhetschef 2014-01-20 
 Nr 48/2014 
 Tecknande av kollektivavtal 
 Personalchef 2014-01-15 
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12 Yttrande, anmälningar m m inom verksamheterna IFO, funktionsnedsättning och 
äldreomsorg  
 Nr 29, 38/2014 
 Yttrande till åklagaren i mål med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) 
 Enhetschef 2013-12-04 
Nr 28, 31-32, 34-37, 39/2014 
 Godkännande av faderskapsbekräftelse i samboförhållande 
 Assistent 2013-12-04 
 Nr 41-43/2014 
 Godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge 
 Handläggare 2013-12-27, 2013-12-30 
 Nr 33, 44-46/2014 
Lämna upplysningar till tingsrätt inför interimistiskt beslut 
Handläggare 2013-12-10, 2013-12-17 
 Nr 30, 40/2014 
 Dödsboanmälan 
 Handläggare 2013-12-05, 2013-12-23 

13 Anmälan till överförmyndare 
 Nr 73-74, 96/2014 
 Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare – ärendet avser person 
 över 65 år. 
 Handläggare 2013-12-27, 2014-01-21, 2014-01-31 

17 Gymnasieskolan 
 Nr 83-85, 98-99/2014 
 Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen. 
 Rektor 2014-01-27, 2014-01-22, 2014-01-28, 2014-01-28, 2014-01-29 

18 Grundsärskolan 
 Nr 66-70/2014 
 Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden 
 Rektor 2013-12-17, 2013-11-19, 2013-03-12, 2013-05-17, 2013-09-02 
 Nr 71/2014 
 Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
 Rektor 2013-08-27 

22 Utbildning i svenska för invandrare 
 Nr 97/2014 
 Beslut att utbildningen för en elev ska upphöra. 
 Rektor 2014-02-07 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-10 

 
§ 38 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Inga-Kersti Skarland (S) informerar om möte i Boråsregionens etableringscenter. Mattias  
Josefsson (S) informerar om arbete för Götalandsbanan. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-10 

 
§ 39 

 

Förvaltningens information  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10  
 

§ 40 

 
Måldokument avfallshantering 
Dnr 2011.0490 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 166, att ge beredningen för samhällsutveckling 
uppdrag att ta fram ett måldokument för avfallshantering. Beredningens förslag har av 
kommunfullmäktige 2012-10-29, § 141, överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-10, § 305, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till yttrande över måldokumentet utifrån aspekterna laglighet, ekonomi och konsekvenser. 

Kommunchef och t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-01-16  
att kommunstyrelsen avvaktar pågående utredningar. Ett reviderat måldokument bör sedan tas 
fram i samråd med Ulricehamns Energi AB. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2012-10-15 från beredningen för samhällsutveckling 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29, § 141 
Kommunstyrelsens beslut 2012-12-10, § 305 
Skrivelse 2014-01-16 från kommunchef och t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktige   
Kommunstyrelsen bedömer att pågående utredningar inom avfallsområdet bör avvaktas. Ett nytt 
måldokument bör därefter tas fram. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 41 
 

Uppdrag till beredningen för samhällsutveckling – uppföljning  
Dnr 2011.0149 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26, § 34, att anta ett måldokument för sjön Åsunden. 
Kommunfullmäktige beslutade vidare att beredningen för samhällsutveckling under 2014 skulle ges 
ett uppdrag att följa måldokumentet. 

Kommunstyrelsen har därefter 2013-01-07, § 21, beslutat ge förvaltningen uppdraget att arbeta 
enligt framtagen åtgärdsplan.  

Från kommunfullmäktiges presidium föreligger förslag till uppdragsbeskrivning för uppföljning.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-05 från kommunfullmäktiges presidium 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att beredningen för samhällsutveckling ges ett uppdrag att 
följa upp måldokumentet för sjön Åsunden utifrån ett särskilt processhjul.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 42 
 

Uppdrag till beredningen för välfärd – uppföljning  
Dnr 2011.0148 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26, § 34, att anta ett måldokument för personer med 
funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige beslutade vidare att beredningen för välfärd under 
2014 ska ges ett uppdrag att följa upp måldokumentet utifrån ett särskilt processhjul. 
Kommunstyrelsen har därefter 2013-01-07, § 21, gett förvaltningen uppdraget att arbeta enligt 
framtagen åtgärdsplan. 

Från kommunfullmäktiges presidium föreligger förslag till uppdragsbeskrivning för uppföljning.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-01-14 från kommunfullmäktiges presidium 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att beredningen för välfärd ges ett uppdrag att följa upp 
måldokumentet för delaktighet utifrån ett särskilt processhjul.  

 

 

 



    sid 58  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10  
 

§ 43 
 

Kommunstyrelsens reglemente och delegation 
Dnr 2014.0123 

 
Sammanfattning 
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-02-06 att en översyn har gjorts av kommunstyrelsens 
delegationsordning. Översynen föranleds i huvudsak av ändringar i lagstiftning. En förändring av 
delegationen föreslås också avseende köp, försäljning och byte av fastighet. Detta leder också till 
förslag om en förändring i kommunstyrelsens reglemente. 

 I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsens reglemente, 7 § delegation från kommunfullmäktige,  
8 st, ges följande lydelse):  

Fatta beslut om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
PBL av fastighet eller del av fastighet inom en kostnadsram av 6 x basbeloppet och enligt de ev 
riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.  

Vidare föreslås att reviderad delegationsordning fastställs, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-06 från kommunchefen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens reglemente, 7 § delegation från kommunfullmäktige, 8 st, ges följande lydelse:   
Fatta beslut om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
PBL av fastighet eller del av fastighet inom en kostnadsram av 6 x basbeloppet och enligt de ev 
riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.  

Kommunstyrelsens beslut  
Delegationsordning för kommunstyrelsen fastställs - under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 44 
 

 
Försäljning – Ulricehamn Timmele 9:37 
Dnr 2014.0124 
 

Sammanfattning 
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2014-01-31 förslag till 
köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Ulricehamn Timmele 9:37 till Daro AB.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-01-31 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Köpekontrakt godkänns avseende försäljning av fastigheten Timmele 9:37 till Daro AB.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 45 
 

 
Taxor, myndighetsutövning SÄRF 
Dnr 2014.0072 

 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2014-02-07, § 7, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om taxor för SÄRF:s 
myndighetsutövning. Dessa taxor ska fastställas av respektive kommun och inte av 
kommunalförbundet.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-01-30 från SÄRF 
Skrivelse 2014-02-17 från kommunchef och t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Taxor för myndighetsutövning inom SÄRF fastställs enligt bilaga 1, 2 och 3 i skrivelsen från 
förbundet. Taxan gäller från och med 2014-04-01. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10  
 

§ 46 
 

Förbundsordning SÄRF 
Dnr 2013.0560 

 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar i skrivelse 2013-11-11 att direktionen 
2013-10-25, § 39, beslutat att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 
kommunerna enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen 
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Direktionen beslutade vidare att skicka den 
reviderade förbundsordningen till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för 
fastställelse och att säga upp befintliga avtal med respektive kommun. 

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-01-22 att den reviderade 
förbundsordningen för SÄRF fastställs. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-11-11 från SÄRF. 
Skrivelse 2014-01-23 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Reviderad förbundsordning för SÄRF fastställs.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 47 
 

 
Ombudgeteringar investeringsanslag till 2014 och 2015 
Dnr 2014.0125 
 
 
Sammanfattning 
T f ekonomichef föreslår i skrivelse 2014-02-05  att de investeringsanslag som togs upp i 
investeringsplan 2013 och där projekten inte slutförts, ombudgeteras till investeringsplan 2014 och 
2015. Ombudgeteringar föreslås totalt med 68,4 Mkr till investeringsplan 2014 och 39,6 Mkr till 
investeringsplan 2015.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-05 från t f ekonomichef 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ombudgeteringar godkänns med totalt 68,4 Mkr till investeringsplan 2014 och 39,6 Mkr till 
investeringsplan 2015.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 48 

 
Utvärdering politisk organisation 
Dnr 2012.0091       
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 93, att fastställa en ny politisk organisation från och 
med 2011-01-01. Kommunfullmäktige beslutade också att den nya organisationen skulle utvärderas 
under 2012.  

Under 2012 gjordes en uppföljning av organisationen genom en enkätundersökning. Fullmäktige 
noterade att uppföljningen överlag visade att de förtroendevalda ser positivt på den nya politiska 
organisationen och att det politiska arbetet utvecklats i enlighet med de ambitioner som var 
utgångspunkten för förändringen. En större utvärdering av såväl den nya politiska organisationen 
som nya arvodesregler, sköts av fullmäktige fram till 2013.  

I arbetet med denna utvärdering har partiernas gruppledare tillsammans med det samlade presidiet, 
utgjort styrgrupp. I skrivelse 2014-02-25 redovisar styrgruppen sina överväganden och förslag.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-25 från styrgruppen för utvärdering av politisk organisation 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige noterar att den uppföljning och utvärdering som gjorts, överlag visar att de 
förtroendevalda ser positivt på den nya politiska organisationen och att det politiska arbetet 
utvecklats i enlighet med de ambitioner som var utgångspunkten för förändringen.  

Uppdrag ges nu till det samlade presidiet (SP) att genomföra de förändringar som lyfts fram i 
styrgruppens utvärdering främst avseende stärkt informationsflöde mellan kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen samt fullmäktigeberedningarnas arbete och inriktning (t ex tydlighet i uppdrag, 
antal uppdrag och medborgardialoger). 

Genom förändring i kommunstyrelsens reglemente (§§ 22- 24)  inrättas ett budgetutskott inom 
kommunstyrelsen och uppgiften för det beredande utskottet förtydligas. Detta införs från och med 
mandatperioden 2015. Härigenom finns från och med mandatperioden 2015 bara två 
arbetsgrupper i kommunstyrelsen - välfärd/lärande och samhällsutveckling.  

Kommunstyrelsen ges uppdraget att skapa former för en formaliserad dialog med pensionärs- och 
handikappföreningar. 
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Kommunstyrelsen  
Protokoll 2014-03-10   
 

§ 49 
 

Riktlinjer för handläggning enligt LSS 
Dnr 2014.0127 

 
Sammanfattning 
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
överlämnar i skrivelse 2014-02-03 förslag till riktlinjer för handläggning enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid bedömning. Ytterst är det 
den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. Alla beslut skall 
prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning och prejudicerande 
rättsfall.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-03 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschef 
individ- och familjeomsorg . 

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att göra smärre 
redaktionella ändringar av dokumentet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer fastställs för handläggning enligt LSS att gälla från och med 2014-04-01. 
Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att göra smärre redaktionella revideringar av 
dokumentet.  

 

 

Beslutet lämnas till 
chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
verksamhetschef individ och familjeomsorg 
författningshandboken 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 50 
 

Investering – miljö och samhällsbyggnad, Stadsskogen, Ulricehamn 
Dnr 2014.0128 

 
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 2014 års budget, avgörs av 
kommunstyrelsen upp till 5 Mkr. För belopp därutöver ska ärendet behandlas av kommun-
fullmäktige. Objekt som finns i investeringsplanen i budget, beslutas av beredande utskottet upp 
till 500 tkr. Därutöver beslutar kommunstyrelsen.  

Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2014-01-28 att ansökan beviljas för investeringsmedel med  
5 Mkr för utbyggnad av etapp 1 inom bostadsområdet Stadsskogen, Ulricehamn. Vidare föreslås 
att kompensation ges för ökade kapitalkostnader. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-01-28 från ekonomichefen  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, beviljas investeringsanslag med 5 Mkr 
för utbyggnad av etapp 1 inom bostadsområdet Stadsskogen, Ulricehamn. Kompensation ges för 
ökade kapitalkostnader. 

 

 
Beslutet lämnas till 
kommunchef 
t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
ekonomichef 
verksamhetschef konsult och support 

 
 



    sid 66  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 51 
 

Investering fastighet – energieffektiviseringar 
Dnr 2014.0129 

 
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 2014-02-10 att ansökan beviljas för investeringsmedel till 
fastighet med 5 Mkr för att genomföra energieffektiviseringar. Ekonomichefen noterar att 
projektet medför lägre energikostnader, som täcker beräknade kapitalkostnader.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-10 från ekonomichefen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 5 Mkr att genomföra 
energieffektiviseringar.  

 

 
Beslutet lämnas till 
chef intern service 
verksamhetschef fastighet 
ekonomichef 
verksamhetschef konsult och support 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 52 
 

Redovisning av kränkningar skolverksamheter  
Dnr 2014.0130 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschefer skolområde syd, nord och Tingsholm redovisar i skrivelse en uppföljning av 
antalet kränkningar som förekommit inom förskola, grundskola och gymnasiet, som anmälts under 
2013. I skrivelsen föreslås att redovisningen läggs till handlingarna.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-10 från verksamhetschefer skolområde syd, nord och Tingsholm 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger redovisningen till handlingarna.   

 

Beslutet lämnas till 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
verksamhetschef skolområde syd 
verksamhetschef skolområde nord 
verksamhetschef skolområde Tingsholm 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 53 
 

 
Bidrag till fristående skolor  
Dnr 2014.0131 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef skolområde syd och skolområde Tingsholm föreslår i skrivelse 2014-02-24 att 
bidragsnivåer för barnomsorg och skolverksamhet fastställs för 2014.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-24 från verksamhetschef skolområde syd och skolområde Tingsholm.  

Kommunstyrelsens beslut  
Bidragsnivåer för fristående skolor, barnomsorg och skolverksamheter, 2014 fastställs.  

 

 

Beslutet lämnas till 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
verksamhetschef skolområde syd 
verksamhetschef skolområde nord 
verksamhetschef skolområde Tingsholm 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 54 
 

Detaljplan kv Chile 2 m fl, Ulricehamn 
Dnr 2012.0602 
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2013-12-23 att förslag till 
detaljplan för fastigheten kvarteret Chile 2 m fl, Ulricehamn, ställs ut för samråd.  

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bibliotekslokaler på den del av planområdet 
som idag används för handel och parkering. Det nya stadsbiblioteket kommer att innehålla en 
samlad kulturfunktion med verksamheterna bibliotek, allmänkultur och kulturarv. En ICA-butik 
ska finnas kvar i byggnaden.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-12-23 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplan för kvarteret Chile 2 m fl, Ulricehamn (daterad 2013-12-23), ställs ut för samråd.  

 

 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 55 
 

 
Utvärdering av IT-samverkan 
Dnr 2014.0132 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 92, att godkänna samverkansavtal och reglemente för 
gemensam nämnd för IT-samverkan mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner. 

Chef intern service föreslår i skrivelse 2014-02-06 att en utvärdering ska genomföras av denna 
samverkan. Utvärderingen ska brett belysa den gemensamma IT-verksamheten utifrån avtal och 
reglemente.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-06 från chef intern service  

Kommunstyrelsens beslut   
En utvärdering av IT-samverkan Ulricehamn – Tranemo ska genomföras i samverkan mellan 
kommunerna. Utvärderingen ska brett belysa den gemensamma IT-verksamheten utifrån 
samverkansavtal och reglemente. 

 

 
Beslutet lämnas till 
chef intern service 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 56 
 

Bidrag till kostnadskrävande projekt - föreningar 
Dnr 2014.0050 

 
Sammanfattning 
I kommunens regler för föreningsbidrag ingår att stöd kan ges till kostnadskrävande projekt. 
Bidragen avser inventarier, nyanläggningar samt reparations- och förbättringsarbeten. Bidrag 
lämnas enligt huvudregeln till 50 % av de godkända kostnaderna. 

Arbete och fritid föreslår i skrivelse 2014-02-11 att kommunstyrelsen lämnar bidrag med totalt  
699 204 kr enligt förteckning och att Ulricehamns Konståkningsklubb (UKK) och Marbäcks IF 
(MIF) beviljas bidraget i sin helt men att bidraget tvåårsfinansieras för UKK och treårsfinansieras 
för MIF.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-11 från arbete och fritid  

Kommunstyrelsens beslut 
Bidrag till kostnadskrävande projekt föreningar lämnas med totalt 699 204 kr fördelat enligt 
följande: 

Ulricehamnsbygdens Ridklubb 122 500 kr (år 2 av 2) 
Ulricehamns Tennisklubb 59 059 kr år 2 av 2 
Röshults Samhällsförening 27 375 kr 
Redvägs FK 15 270 kr 
Hössna IF 170 000 kr 
Ulricehamns Konståkningsklubb 200 000 kr år 1 av 2 
Marbäcks IF 105 000 kr år 1 av 3 

Utbetalning ska ske när respektive projekt är genomfört. Föreningen ska anmäla detta till arbete 
och fritid.  

Projektet ska påbörjas senast två år efter det att bidrag beviljats i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet. 

Ulricehamns Konståkningsklubb (UKK) och Marbäcks IF (MIF) beviljas bidraget i sin helhet men 
att bidragen tvåårsfinansieras för UKK och treårsfinansieras för MIF. 

 

Beslutet lämnas till 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
verksamhetschef arbete och fritid 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 57 
 
 
Bidrag till kostnadskrävande projekt - samlingslokaler 
Dnr 2014.0051 
 

Sammanfattning 
I kommunens regler för föreningsbidrag ingår att stöd kan ges till kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler. Bidragen kan avse inventarier, nyanläggningar samt reparations- och 
förbättringsarbeten och ges som huvudregler med 50 % av kostnaden.  

Arbete och fritid föreslår i skrivelse 2014-02-10 att kommunstyrelsen lämnar bidrag med totalt  
334 934 kr enligt förteckning.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-10 från arbete och fritid.  

Kommunstyrelsens beslut   
Bidrag till kostnadskrävande projekt för samlingslokaler beviljas med totalt 334 934 kr fördelat 
enligt följande: 

Strängsereds Bygdegårdsförening 86 700 kr 

Byalaget Vega 11 344 kr 

Strängsereds Bygdegårdsförening 27 489 kr 

Grönahögs Bygdegårdsförening 21 716 kr 

Grönahögs Bygdegårdsförening 12 369 kr  

Norra Ås Kultur & Intresseförening 12 960 kr 

Handikapprörelsens fastighetsförening 162 356 kr 

Utbetalning av bidrag ska ske när respektive projekt är genomfört. Föreningen ska då anmäla detta 
till arbete och fritid.  

Projekten ska påbörjas senast två år efter att det beviljats bidrag i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet.  

 

Beslutet lämnas till 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
verksamhetschef arbete och fritid 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 58 
 

 
Rehabilitering och habilitering, öppenvård 
Dnr 2014.0019 

 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för VästKom har 2013-12-03, § 32, beslutat att rekommendera kommunerna att ställa sig 
bakom dokumentet ”Vägledning, rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna 
personer i Västra Götaland”. Vägledningen beskriver samverkan och ansvarsfördelning mellan 
olika vårdnivåer inom arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar. 

Chef välfärd, lärande, samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-02-04 att kommunen ställer sig 
bakom dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Beslut 2013-12-03 styrelsen VästKom 
Skrivelse 2014-02-04 från chef välfärd, lärande, samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom dokumentet ”Vägledning, rehabilitering och habilitering inom 
öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland” som ett konkret stöd för verksamheterna. 
 

Beslutet lämnas till 
VästKom 
chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10 
 

§ 59 
 

 
Energi – och klimatrådgivning 2014 
Dnr 2014.0133 

 
Sammanfattning 
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2014-02-11 förslag till 
verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning. Verksamheten finansieras med 280 tkr/år 
av Energimyndigheten. I skrivelsen föreslås att planen godkänns av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-11 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut  
Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning godkänns.  

 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10  
 

§ 60 
 
Svar på medborgarförslag om simträningsdel, simhallen 
Dnr 2013.0474 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 139, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Anette Hansson om en förstudie för utökad simträningsdel i 
simhallen.  

Verksamhetschef arbete och fritid föreslår i skrivelse 2014-01-09 att medborgarförslaget om att 
genomföra en förstudie i nuläget avslås. Av skrivelsen framgår att det går redan nu att fastställa att 
det inte kommer att kunna betecknas som till- eller ombyggnad, utan måste ses som ren 
nybyggnation. Detta skulle medföra mycket höga kostnader vid genomförandet.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Anette Hansson. 
Skrivelse 2014-01-09 från verksamhetschef arbete och fritid.  

Kommunstyrelsens beslut  
Av förvaltningens underlag framgår att en utökad simträningsdel i enlighet med medborgar-
förslaget, kan betraktas som en ren nybyggnad som också skulle kräva teknikutbyggnad både lokal- 
och kapacitetsmässigt. Detta skulle medföra en mycket hög kostnad. Mot denna bakgrund avslås 
medborgarförslaget. 

 

 
Beslutet lämnas till 
Anette Hansson 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
verksamhetschef arbete och fritid 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10  
 

§ 61 
 

Förordnande av parkeringsvakt 
Dnr 2014.0134 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-01-17 att kommunstyrelsen 
beslutar att förordna Mattias Hermansson att få tjänstgöra som kommunal parkeringsvakt i 
Ulricehamns kommun  så länge han är fast anställd i Securitas Bevakning AB, Västra Götaland att 
få tjänstgöra som kommunal parkeringsvakt i Ulricehamns kommun 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-01-17 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Mattias Hermansson förordnas som parkeringsvakt i Ulricehamns kommun så länge han är fast 
anställd i Securitas Bevakning AB, Västra Götaland. 

 
 

Beslutet lämnas till 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-10  
 

§ 62 
 

Verksamhetsberättelse och folkhälsoarbete 2013 
Dnr 2012.0539 

 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-01-16 att verksamhetsberättelse med 
budgetuppföljning antas för folkhälsoarbetet i Ulricehamns kommun 2013. Arbetet bygger på den 
verksamhetsplan kommunstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad antagit för 
folkhälsoarbetet.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-01-16 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetsberättelse med budgetuppföljning för folkhälsoarbetet 2013 antas. 

 

 
Beslutet lämnas till 
chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
folkhälsoplanerare 

 
 



    sid 78  

 
Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-10 

 
§ 63 
 

Livsmedelspolicy  
Dnr 2011.0304 

 
Sammanfattning 
Anders Andersson (C) lämnar som ett initiativärende en skrivelse avseende förslag till 
livsmedelpolicy för Ulricehamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Anders Andersson (C) 

Protokollsanteckning 
Anders Andersson (C) yrkar att ett förslag till livsmedelspolicy hanteras så att det kan bearbetas av 
förvaltningen och komma upp för rapportering i kommunstyrelsen senast i juni 2014. 

Arne Fransson (MP) yrkar bifall till Anders Anderssons (C) yrkande. 

Ordföranden (M) yrkar att, eftersom förvaltningen sedan kommunfullmäktige i januari har i 
uppdrag att ta fram en livsmedespolicy, ska skrivelsen från Anders Andersson (C) tillföras 
förvaltningens pågående arbete.  

Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Anders Anderssons (C) yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande proposition för omröstning: 
 
Ja-röst för ordförandens (M) yrkande. 
Nej-röst för Anders Anderssons (C) yrkande. 
 
Vid upprop avges 11 ja-röster och 4 nej-röster. 
 
Gulli Håkanson (FP), Celso Silva Goncalves (S), Göran Isaksson (S), Mattias Josefsson (S), Inga-
Kersti Skarland (S), Allan Olsson (KD), Jan-Olof Sundh (V), Björn Thelfer (M), Margareta 
Juliusson (M), Roger Wilhelmsson (M) och Lars Holmin (M) röstar ja.  
 
Anders Andersson (C), Liselotte Andersson (C), Ann Stockzelius (C) och Arne Fransson (MP) 
röstar nej. 
 
Kommunstyrelsen har alltså beslutat enligt ordförandens yrkande.  

       sid 79     

 



Kommunstyrelsens beslut 
Eftersom förvaltningen sedan kommunfullmäktige i januari har i uppdrag att ta fram en 
livsmedelspolicy, ska skrivelsen från Anders Andersson (C) tillföras förvaltningens pågående 
arbete.  

 
 
Beslutet lämnas till 
chef intern service 
verksamhetschef kost 
 



    sid 80 

    

Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-10 

 
§ 64 

 

Information  
Dnr 2012.0312, 2013.0564, 2013.0563, 2013.0353, 2014.0039, 2013.0591, 2012.0283, 2013.0541  
 
1. Styrelseprotokoll 2014-01-27 från förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund. 

2. Kallelse till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund fredag 7 februari 2014. 

3. Beslut från Länsstyrelsen, rättsenheten om upplösning av stiftelserna: 
 CV Edmans donationsfond 
 Stiftelsen Gustaf och Kristina Petterssons räddningsfond 
 Stiftelsen Ulricehamns vänners fond 

4. Samverkansnämnden miljö och bygg, protokoll 2014-02-04, § 22, beslut att låta 
 detaljplaneförslaget Hökerum 7:15  gå ut på samråd. 

5. Samverkansnämnden miljö och bygg, protokoll, 2014-02-04, § 23, beslut att låta 
 detaljplaneförslaget Hökerum 7:17 gå ut på samråd. 

6. Arbetsmiljöverkets beslut att upphäva beslut om förbud och avslut av ärende efter 
 föreläggande (bedriva undervisning i laborationssalar, Stenbocksskolan) . 

7. Direktionsprotokoll 2014-02-07 från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

8. Konkurrensverkets beslut 2014-02-11 – avtal avseende revisionstjänster – att de inte 
 kommer att utreda saken ytterligare. 

9. Förvaltningsrätten i Jönköping, dom, att överklagandet avslås (upphandling markskötsel, 
 snöröjning samt halkbekämpning). 

10. Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen direktionsprotokoll 2014-02-06. 

11. Vänerborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolens beslut att de avslår överklagandet 
 (detaljplan Ekan 1 och 7 m.fl.). 

12. Patientnämndens Årsrapport 2013. 

13. Länsstyrelsen, naturvårdsenhetens beslut om bildande av naturreservatet Årås i Ulricehamns 
 kommun. 

14. Sveriges kommuner och landsting: 
 Cirkulär 14:6 Budgetförutsättningar för åren 2014-2017 
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