
    

 
Kommunstyrelsens sammanträde 
 
måndag 24 mars 2014 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, 
stadshuset.  

 
Ärendelista 

 
§ 65 Fastställelse av ärendelista 
§ 66 Delegationsbeslut 
§ 67 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen (underlaget 
 skickas via mail senare). 

 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige 
§ 68 Rapport - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  

§ 69 Svar på motion om skolplacering i Marbäck 

§ 70 Svar på medborgarförslag om skolskjuts till Marbäck 

 Kommunstyrelsens beslutsärenden 
§ 71  Redovisning till kommunstyrelsen av förvaltningens arbete med samtliga 
 måldokument från beredningar  

§ 72  Handlingsplan för boende, funktionsnedsättning 

§ 73 Detaljplan Svalan 7, Ulricehamn 

§ 74  Verksamhetsplan miljö – och byggenheten 2014 

§ 75 Ansökan om bidrag – Södra Vings IF 

§ 76 Yttrande – regional folkhälsomodell 

§ 77 Svar på medborgarförslag om öppettider, Ungdomens Hus 

§ 78 Underhåll fastighet – Stenbocksskolan 

§ 79 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 

§ 80 Avtal och trafiklösningar utmed väg 46 

§ 81 Earth hour 

§ 82  Ärenden för kommunstyrelsens information  
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-24 

 Tid och plats Måndag den 24 mars 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) 
Roger Wilhelmsson (M) 
Margareta Juliusson (M) 
Björn Thelfer (M) 
Anders Andersson (C) 
Ann Stockzelius (C), §§ 65-72, 74-82 
Liselotte Andersson (C), kl 9.30-12.00, 13.00-15.50, §§ 68-82 
Gulli Håkanson (FP) 
Arne Fransson (MP) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Olof Sundh (V) 

 
 Ersättare  Birgitta Molander (M) 

Catharina Ståhl Lind (S) 
Tommy Mårtensson (S) 
Aira Eriksson (S) 
Eva Grönbäck (M) 
Roland Eriksson (FP) 
Allan Olsson (KD) 
 Bengt Leander (C), tjg §§ 65-67, 73 
Perallan Orrbeck (FP) 
Petra Wolf (MP) 
Ingvar Kärrsmyr (KD), kl 8.00-12.00 
Roger Andersson (V) 
 

 Justerare  Göran Isaksson 
 Tid och plats för justering  2014-03-28, kl 10.00 i stadshuset 

 
 ANSLAG/BEVIS  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-03-24 
 
Datum då anslaget sätts upp 2014-03-28            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 
  Isabelle Wikström, chef intern service 
  Niklas Anemo, ekonomichef 
  Lars Lindbergh, personalchef 
  Johan Hallman, tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
  Tina Blomster, mark- och exploateringsansvarig 
  Annette Bohman, verksamhetschef funktionsnedsättning 
  Crister Dahlgren, verksamhetschef fastighet 
  Elin Johansson, informatör 
  Anita Dalengren, kommunsekreterare 
   

 

 Underskrifter Sekreterare  Anita Dalengren 

 

  Ordförande Lars Holmin (M) 

 
 
 Justerare Göran Isaksson (S) 

 

 

 

 

 

 

 



    sid 83 

 
Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-24 

 
§ 65 

 

Ärendelista  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärende 14 (ansökan om bidrag – Södra Vings IF) utgår. 

Som ny punkt 19 tillförs skivelse från Arne Fransson (MP) om Earth Hour 2014.  
Punkt 20 blir kommunstyrelsens information. 

Med dessa ändringar fastställs ärendelistan. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-24 

 
§ 66 

 

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: 

2 Allmänna ärenden 
 Nr 104/2014 
 Upphandla varor och tjänster inom budget och ansvarsområde 
 Verksamhetschef 2014-02-17 
Nr 117/2014 
Upphandla verksamhetsövergripande ramavtal. 
Inköpscontroller 2014-02-26 
 Nr 110-111/2014 
 Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpssamarbetet med Borås Stad och inköpscentraler. 
 Inköpscontroller 2014-02-10, 2014-02-18 

4 Fastighetsärenden 
 KS 2014.0083 
 Nr 107/2014 
 Godkänna avtal om arrende, jakträtt, servitut, vägrätt, parkering och andra nyttjanderätter 
avseende kommunens fastigheter även som uppsäga7nyteckna avtal. 
 Mark- och exploateringsansvarig 2014-02-17 

6 Kulturärenden 
 KS 2014.0092, 2014.0087 
 Nr 115-116/2014 
 Bevilja kulturarrangemangsbidrag. 
 Verksamhetschef 2014-02-25, 2014-02-18 
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7 Personalärenden 
Nr 105-106/2014 
Anställa personal 
Verksamhetschef 2014-02-17 
Nr 109/2014 
Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 mån. 
Verksamhetschef 2014-02-17 

12 Yttrande, anmälningar m m inom verksamheterna IFO, funktionsnedsättning och 
äldreomsorg 
KS 2014.0061 
 Nr 112/2014 
Yttrande till tillsynsmyndighet. 
Enhetschef 2014-02-14 
KS 2014.0090 
Nr 113/2014 
Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan kommun samt beslut i fråga om 
mottagande av ärende. 
Enhetschef 2014-02-21 

13 Anmälan till överförmyndare 
 Nr 108, 114/2014 
 Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare – ärendet avser person 
över 65 år. 
Handläggare 2017-02-18, 2014-02-25 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-24 

 
§ 67 

 

Förvaltningens information  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24  
 

§ 68 
 

Rapport – ej verkställda beslut Sol och LSS 
Dnr       
 

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. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige som information.  

Från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreligger skrivelse 2014-02-21 med rapport 
avseende fjärde kvartalet 2013. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-21 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Det noteras att kommunstyrelsen i ett särskilt beslut gett förvaltningen uppdraget att utifrån en 
handlingsplan, redovisa konkreta åtgärder för hur boendefrågan inom funktionsnedsättning ska 
säkerställas. Denna redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast i oktober.  

Rapporter för fjärde kvartalet 2013 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs därefter 
till handlingarna. 
 

 
Beslutet lämnas till 
kommunens revisorer 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 

§ 69 
 

 
Svar på motion - skolplacering i Marbäck 
Dnr 2013.0098 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, § 174, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
intresset för skolplacering i Marbäck bland de elever som tillhör Ulrikaskolans och Bogesunds-
skolans upptagningsområde. I avvaktan på resultatet av den utredningen, avslogs två av förslagen i 
den motion som initierat ärendet.  

Verksamhetschef skolområde syd redovisar i skrivelse 2014-02-21 den intresseförfrågan som gjorts 
till samtliga vårdnadshavare med barn tillhörande de båda skolupptagningsområdena och där 
barnen under läsåret 2014/2015 kommer att gå i förskoleklass eller årskurs 1-6. I skrivelsen 
föreslås att redovisningen läggs till handlingarna. Två svar har inkommit och inget av dessa visade 
på något intresse för en placering i Marbäcks skola nästkommande läsår. Det är det förvaltningens 
bedömning att det i nuläget inte finns ett tillräckligt underlag för att utifrån en frivillighet hos 
berörda vårdnadshavare, gå vidare i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-21 från verksamhetschef skolområde syd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förvaltningens utredning om intresset för skolplacering i Marbäck, visar att det inte finns 
tillräckligt underlag för att utifrån en frivillighet hos berörda vårdnadshavare, gå vidare i ärendet. 
Redovisningen läggs till handlingarna. Härigenom avslås även denna del av motionen om Marbäcks 
skola. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 

§ 70 
 

 
Svar på medborgarförslag om skolskjuts från Ulricehamn till 
Marbäcks skola 
Dnr 2013.0161 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-03-25, § 32, beslutat att till kommunstyrelsen för 
yttrande överlämna ett medborgarförslag från Katarina Gustafsson om skolskjuts 
från Ulricehamn till Marbäcks skola. Medborgarförslaget ska därefter besvaras av 
kommunfullmäktige. 

Verksamhetschef skolområde syd föreslår i skrivelse 2014-03-04 att medborgarförslaget är 
besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-03-21 från Katarina Gustafsson 
Skrivelse 2014-03-04 från verksamhetschef skolområde syd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningens utredning om intresset för skolplacering i Marbäck, visar att det inte finns 
tillräckligt underlag för att utifrån en frivillighet hos berörda vårdnadshavare, gå vidare i ärendet. 
Mot bakgrund av detta avslås medborgarförslaget.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-04-23  
 

§ 71 

 
Redovisning – förvaltningens arbete med måldokument 
 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar kommunchef Karl-Erik Claesson förvaltningens 
arbete med måldokument från beredningar. 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 

§ 72 
 

 
Handlingsplan – boende funktionsnedsättning 
Dnr  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-07, § 9, att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt, dock 
senast 2014-03-24, återkomma till kommunstyrelsen med en tidssatt handlingsplan hur 
boendefrågan ska säkerställas inom funktionsnedsättning.  

Chef välfärd, lärande, samhällsutveckling och verksamhetschef funktionsnedsättning redovisar i 
skrivelse 2014-02-21 nuläge och förslag till framtida åtgärder. I skrivelsen föreslås att 
kommunstyrelsen godkänner redovisningen och att föreslagna framtida åtgärder beaktas i samband 
med budgetarbetet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, § 9. 
Skrivelse 2014-02-21 från chef välfärd, lärande, samhällsutveckling och verksamhetschef 
funktionsnedsättning 

Protokollsanteckning 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen godkänns men förvaltningen ges samtidigt ett nytt uppdrag att utifrån den nu 
redovisade handlingsplanen, återkomma till kommunstyrelsen senast i oktober med förslag till 
konkreta och tidssatta åtgärder för hur boendefrågan ska säkerställas inom funktionsnedsättning.  

 
 
Beslutet lämnas till 
välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
och verksamhetschef funktionsnedsättning 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 

§ 73 
 

 
Detaljplan Svalan 7, Ulricehamn 
Dnr  

 
Sammanfattning 
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-02-18 att sökande 
meddelas att kommunen ställer sig positivt till att en ny detaljplan tas fram för del av fastigheten 
Svalan 7 i Ulricehamn. Syftet är att ge möjlighet till mindre hyreslägenheter i fastigheten. 
  
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-18 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

Protokollsanteckning 
I handläggningen av ärendet deltar inte Ann Stockzelius (C) på grund av jäv. 

Kommunstyrelsens beslut  
Sökande meddelas att kommunen ställer sig positiv till att en ny detaljplan tas fram för del av 
fastigheten Svalan 7, Ulricehamn.  
 

 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 

§ 74 
 

 
Verksamhetsplan för miljö- och byggenheten 2014 
Dnr  

 
 
Sammanfattning 
Ulricehamn och Tranemo kommuner har sedan 2013-09-01  en samverkan i miljö- och byggfrågor. 
Miljö- och byggenheten fullgör kommunens skyldigheter inom myndighetsutövning inom plan- 
och bygglagens område, miljöbalken m fl lagstiftningar. Enligt avtalet ska kommunstyrelsen i 
värdkommunen ta fram förslag till övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av 
verksamheten. Utifrån det har nu en verksamhetsplan tagits fram. T f verksamhetschef miljö och 
samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-02-24 att verksamhetsplanen för miljö- och byggenheten 
2014 antas. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-24 från 3-02-20 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetsplan för miljö- och byggenheten 2014 antas. 

 
Beslutet lämnas till 
kommunchef 
t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 

§ 75 
 

 
Ansökan om bidrag – Fotbollshall Ulricehamn  
Dnr 2013.0590 
 

Sammanfattning 
Fotbollshall Ulricehamn ekonomisk förening ansöker i skrivelse 2013-10-21 om 
bidrag på 250 tkr/år under en treårsperiod, för halvtidsanställning av administratör 
för marknadsförings- och bokningsuppgifter. 

Verksamhetschef arbete och fritid föreslår i skrivelse 2014-02-14 att ansökan avslås, då medel 
saknas för finansiering av bidraget samt att aktuell bidragsform, administratörsbidrag, inte längre 
ingår i kommunens bidragsstöd till ideella föreningar. Ett bifall skulle dessutom få prejudicerande 
verkan och leda till ökade kostnader för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-10-21 från Fotbollshall Ulricehamn ekonomisk förening  
Skrivelse 2014-02-14 från verksamhetschef arbete och fritid.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen framhåller att föreningens goda arbete haft mycket positiva effekter för 
Lassalyckan och för kommunen i stort. I likhet med förvaltningen betonar kommunstyrelsen 
vikten av ett fortsatt brett samarbete i det fortsatta arbetet för att utveckla och marknadsföra 
verksamheten. Den form av bidrag föreningen nu söker för en anställning, ingår inte i de av 
kommunfullmäktige beslutade bidragsreglerna och ansökan avslås därför. 

 
 

Beslutet lämnas till 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
verksamhetschef arbete och fritid 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 
§ 76 

Yttrande – regional folkhälsomodell 
Dnr 2014.0073 

 
Sammanfattning 
Folkhälsokommittén inom Västra Götalandsregionen överlämnar i skrivelse 2014-02-05 förslag till 
regional folkhälsomodell för yttrande. Remissen syftar till att få svar på om samarbetspartner inom 
folkhälsoområdet i Västra Götaland, anser att förslag på regional folkhälsomodell ökar tydligheten 
för samverkan och skapar effektivare folkhälsoarbete. 

Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-02-17 att kommunstyrelsen 
som sitt yttrande över förslag till regional folkhälsomodell, lämnar föreliggande svar på de i 
remissen angivna frågeställningarna. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-05 från Folkhälsokommittén inom Västra Götalandsregionen  
Skrivelse 2014-02-17 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande på de konkreta frågor om regional folkhälsomodell 
som ställs i remissen: 

1. Det är nödvändigt att folkhälsokommittén uppdrag och mandat stärks och tydliggörs både 
internt och externt. Det är relevant att tro att förslaget kan leda till det men ytterligare 
förtydligande kring roll- och ansvarsfördelning, mandat och befogenhet är nödvändiga.  
 
2. Etablera regelbundna möten mellan Folkhälsokommittén och Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
är viktigt för styrning och ledning. På delregional nivå behövs klargörande av vad som avses med 
likvärdigt stöd till folkhälsoplanerare. Förslaget till en regiongemensam bas skapar förutsättningar 
till en ökad samverkan och ett effektivare folkhälsoarbete. Ordet råd bör ersättas med styrelse eller 
arbetsgrupp för att tydliggöra innebörden. 
 
3. Folkhälsoområdet bidrar till den strategiska utvecklingen av Västra Götaland. Genom att 
folkhälsokommittén ingår i Beredningen för hållbar utveckling innebär det samsyn och samverkan 
med andra aktörer. Det stärker det tvärvetenskapliga samarbetet och långsiktigheten. 
  
4. En gemensam plattform, metod, arbetsätt och gemensamma mål ger ett effektivare 
folkhälsoarbete. Idéburen sektor når grupper som offentlig sektor har svårt att nå. Ett 
kunskapsdrivet folkhälsoarbete behöver nära samverkan med universitet och högskolor och det 
behövs en tvärsektoriell forskarbas. 
 

Beslutet lämnas till 
Folkhälsokommittén inom Västra Götalandsregionen 
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
och folkhälsoplanerare 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 

§ 77 
 

 
Svar på medborgarförslag – Ungdomens Hus 
Dnr 2014.0023 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-01-27, § 5, beslutat att till kommunstyrelsen för 
besvarande överlämna ett medborgarförslag från Polina Borodastova m fl om 
öppettider på Ungdomens hus.  

Verksamhetschef arbete och fritid föreslår i skrivelse 2014-02-25 att medborgarförslaget avslås 
med hänvisning till att nyligen genomförda förändringar redan lett till ökat öppethållande av 
Ungdomens Hus. Att täcka in även helger är av ekonomiska skäl inte möjligt för tillfället.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-01-15 från Polina Borodastova m fl 
Skrivelse 2014-02-25 från arbete och fritid 

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar följande: 
Enligt förvaltningens underlag framgår att nyligen genomförda förändringar redan lett till ökat 
öppethållande av Ungdomens Hus. Att täcka in även helger är av ekonomiska skäl inte möjligt för 
tillfället. Mot denna bakgrund avslås medborgarförslag om öppet även under helger. 

Anders Andersson (C) yrkar att ärendet återremitteras för utredning av möjligheten att justera 
öppettider och/eller frivilligverksamhet i verksamheten för att kunna tillmötesgå ungdomarnas 
önskemål. 

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

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

Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande proposition för omröstning: 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
 
Vid upprop avges 11 ja-röster och 4 nej-röster. 
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Cristina Bernevång (KD), Gulli Håkanson (FP), Göran Isaksson (S), Mattias Josefsson (S), Inga-
Kersti Skarland (S), Celso Silva Goncalves (S), Björn Thelfer (M), Margareta Juliusson (M), Roger 
Wilhelmsson (M), Jan-Olof Sundh (V) och Lars Holmin (M) röstar ja.  
 
Anders Andersson (C), Liselotte Andersson (C), Arne Fransson (MP) och Ann Stockzelius (C) 
röstar nej. 
 
Kommunstyrelsen har alltså beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Av förvaltningens underlag framgår att nyligen genomförda förändringar redan lett till ökat 
öppethållande av Ungdomens Hus. Att täcka in även helger är av ekonomiska skäl inte möjligt för 
tillfället. Mot denna bakgrund avslås medborgarförslaget om öppet även under helger.  

 

Beslutet lämnas till 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
verksamhetschef arbete och fritid 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 

§ 78 
 

 
Underhåll fastighet - Stenbocksskolan 
Dnr  

 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef fastighet redovisar i skrivelse 2014-02-28 att det i budget 2011 – 2014 tillförts 
fyra Mkr per år för underhåll av Stenbocksskolan. Underhåll i huvudbyggnaderna har utförts enligt 
plan. Det som återstår är underhåll i annexbyggnaderna. Fastighet kommer under våren 2014 att 
presentera ett förslag på att investera i en tillbyggnad av Stenbocksskolan för att kunna gå ur 
annexen och föreslår därför att de återstående underhållsmedlen till Stenbocksskolan, 4 Mkr, får 
användas till eftersatt underhåll i andra fastigheter. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-02-28 från verksamhetschef fastighet 

Kommunstyrelsens beslut  
Återstående underhållsmedlen till Stenbocksskolan, 4 Mkr, får användas till eftersatt underhåll i 
andra fastigheter. 

 

 
Beslutet lämnas till 
chef intern service 
verksamhetschef fastighet 
ekonomichef 
verksamhetschef konsult och support 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 

§ 79 
 

 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – kommunala bolag 
Dnr  

 
Sammanfattning 
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-03-07 att kommunstyrelsen enligt nya regler i 
kommunallagen har en så kallad uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska i 
årliga beslut bedöma verksamheten i förhållande till dels ändamål med verksamheten och dels de 
kommunala befogenheterna. Kommunchefen föreslår i skrivelsen att kommunstyrelsen beslutar att 
de kommunala bolagens verksamhet under 2013 har varit förenlig med det fastställda ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-03-07 från kommunchefen 

Kommunstyrelsens beslut  
De kommunala bolagens verksamhet under 2013 har varit förenlig med det fastställda ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

 
Beslutet lämnas till 
kommunchef 
kommunala bolag (3)    
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-03-24 
 

§ 80 
 

 
Avtal och trafiklösningar utmed väg 46 
Dnr  

 
Sammanfattning 
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2014-03-17 ett förslag till 
avtal med Trafikverket för vägplan på väg 46 i samband med detaljplan för fastigheterna Vist 10:25 
och Ubbarp 8:20. Avtalet har upprättats för att reglera ansvaret för planering, projektering, 
markåtkomst, genomförande och finansiering av om-, till- och utbyggnad av övergripande och 
anslutande infrastruktur i anslutning till detaljplaneområdena samt för framtida drift och underhåll 
av genomförda åtgärder. I skrivelsen föreslås att avtalet mellan kommunen och Trafikverket för 
vägplanen för väg 46 i samband detaljplaneläggningen godkänns och att det inom ramen för 2015 
års investeringsbudget, ställs i utsikt att 7 Mkr (bruttoinvestering) avsätts till byggnationen.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-03-17 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens beslut  
Avtal godkänns mellan kommunen och Trafikverket avseende vägplanen för väg 46 i samband 
med detaljplaneläggning på fastigheterna Vist 10:25 och Ubbarp 8:20 och inom ramen för 2015 års 
investeringsbudget ställs i utsikt att 7 Mkr (bruttoinvestering) avsätts till byggnationen. 

 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
ekonomichef 
verksamhetschef konsult och support 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-04-23  
 

§ 81 

 
Earth hour 
Dnr       
 

Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) lämnar som ett initiativärende en skrivelse med förslag avseende WWF Earth 
Hour 2014-03-29  kl 20.30 – 21.30. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Arne Fransson (MP) 

Protokollsanteckning 
Arne Fransson (MP) yrkar att Ulricehamns kommun ska den 29 mars delta i WWF Earth Hour 
20.30 – 21.30 och att kommunchefen ger alla förvaltningar och bolag i kommunen, uppdraget att 
släcka ljuset i kommunens/bolagens lokaler mellan 20.30 – 21.30. 

Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Arne Franssons (MP) yrkande. 

Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redovisa till 
kommunstyrelsen vad det skulle kosta att medverka 2015. 

Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Arne Franssons (MP) 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 Arne Franssons (MP) yrkande 
 
Vid upprop avges 13 ja-röster och 2 nej-röster. 
 
Anders Andersson (C), Liselotte Andersson (C), Cristina Bernevång (KD), Celso Silva Goncalves 
(S), Gulli Håkanson (FP), Göran Isaksson (S), Mattias Josefsson (S), Margareta Juliusson (M), Inga-
Kersti Skarland (S), Ann Stockzelius (C), Björn Thelfer (M), Roger Wilhelmsson (M) och Lars 
Holmin (M) röstar ja.  
 
Arne Fransson (MP) och Jan-Olof Sundh (V) röstar nej. 
 
Kommunstyrelsen har alltså beslutat enligt ordförandens (M) yrkande. 



       sid 102      

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att redovisa till kommunstyrelsen vad det skulle kosta 
att medverka 2015. 

 
 

Beslutet lämnas till 
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling 
chef intern service 
kommunchef 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-03-24 

 
§ 82 

 

Information  
Dnr 2014.0122 
 
1. Protokoll från Västra Götalandsregionen om E20 Vägen framåt – förslag till utbyggnad 
 m.m. med hjälp av lokal och regional medfinansiering. 

2. Västra Götalandsregionen inbjuder till dialogmöte den 15 maj kring implementeringen av 
 ”Samling för social hållbarhet – Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland”. 

 

 


	Ärendelista
	§ 65 Ärendelista
	§ 66 Anmälan av delegationsbeslut
	§ 67 Förvaltningens information
	§ 68 Rapport – ej verkställda beslut Sol och LSS
	§ 69 Svar på motion - skolplacering i Marbäck
	§ 70 Svar på medborgarförslag om skolskjuts från Ulricehamn till Marbäcks skola
	§ 71 Redovisning – förvaltningens arbete med måldokument
	§ 72 Handlingsplan – boende funktionsnedsättning
	§ 73 Detaljplan Svalan 7, Ulricehamn
	§ 74 Verksamhetsplan för miljö- och byggenheten 2014
	§ 75 Ansökan om bidrag – Fotbollshall Ulricehamn
	§ 76 Yttrande – regional folkhälsomodell
	§ 77 Svar på medborgarförslag – Ungdomens Hus
	§ 78 Underhåll fastighet - Stenbocksskolan
	§ 79 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – kommunala bolag
	§ 80 Avtal och trafiklösningar utmed väg 46
	§ 81 Earth hour
	§ 82 Information

