
    

 
Kommunstyrelsens sammanträde 
 
Måndag 2 juni 2014 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, 
stadshuset.  

 
Ärendelista 

 
§ 129 Fastställelse av ärendelista 
§ 130 Delegationsbeslut 
§ 131 Kommunstyrelsens information (föranmäls till ordförande) 
§ 132 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen  

  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige 
§ 133 Ekonomisk uppföljning – april 2014 

§ 134 Extra medel för läromedel i grundskolan 

§ 135     Avtal Ica Fastigheter AB 

§ 136 Arvoden till förtroendevalda 

 Kommunstyrelsens beslutsärenden 
§ 137  Yttrande till Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning 

§ 138  Mål – förskola, grundskola och gymnasium 

§ 139 Överenskommelse förskoleverksamhet intraprenad 

§ 140 Yttrande – bidrag till fristående enheter 

§ 141  Yttrande måldokument - vuxenutbildning 

§ 142 Detaljplan för Bogesund 1.54 m fl 

§ 143   Utvärdering IT-samverkan 

§ 144 Överenskommelse gångfartsgata 

§ 145 Yttrande – fördjupad översiktsplan Torpa- Hofsnäs, Tranemo 

§ 146 Revidering av kommunstyrelsens delegation 

§ 147 Svar på medborgarförslag om vargfri kommun 

§ 148  Ärenden för kommunstyrelsens information  
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-06-02 

 Tid och plats Måndag den 2 juni 2014 kl. 8.00-12.00, 13.00-16.00, i   
  kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset 

 Ledamöter Lars Holmin (M), ordförande §§ 129-139, 141-148 
Mattias Josefsson (S), vice ordförande §§ 129-139, 141-148 
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), §§ 129-141, 143-148 
Liselotte Andersson (C) 
Gulli Håkanson (FP), ordförande § 140 
Arne Fransson (MP) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Olof Sundh (V) 

 
 Ersättare  Birgitta Molander (M), tjg § 140 

Catharina Ståhl Lind (S), tjg § 140 
Tommy Mårtensson (S), kl 8.00-12.00, 13.00-15.45 
Aira Eriksson (S) 
Eva Grönbäck (M) 
Roland Eriksson (FP) 
Allan Olsson (KD) 
Mikael Carlsson (C), tjg § 142 
Ing-Marie Andersson (C) 
 Bengt Leander (C) 
Perallan Orrbeck (FP), kl 8.00-12.00 
Petra Wolf (MP) 
Roger Andersson (V) 
 

 Justerare  Roger Wilhelmsson 
 Tid och plats för justering  2014-06-10, kl 11.00 i stadshuset 

 
 ANSLAG/BEVIS  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-06-02 
 
Datum då anslaget sätts upp 2014-06-10           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 
  Lars Lindbergh, personalchef 
  Anita Dalengren, kommunsekreterare 
   

 

 Underskrifter Sekreterare  Anita Dalengren 

 

  Ordförande Lars Holmin (M) §§ 129-139, 141-148 

 

   Gulli Håkanson § 140 

 
 
 Justerare Roger Wilhelmsson (M) 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-06-02  

 
§ 129 

 

Ärendelista  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärende 10 (svar på motion om visselblåsarfunktion) utgår. 

Ärendelistan fastställs i övrigt. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-06-02 

 
§ 130 

 

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 
 KS 2014.0219 
Nr 252/2014 
Avge yttrande med anledning av överklaganden där beslutet fattas på delegation. 
Verksamhetschef 2014-05-07 

2 Allmänna ärenden 
 KS 2014.0117 
 Nr 243/2014 
 Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande. 
 Verksamhetschef 2014-04-29 

4 Fastighetsärenden 
 KS 2014.0213 
Nr 222/2014 
Godkänna avtal för köp/försäljning/byte av fastighet eller del där av. 
Mark- och exploateringsansvarig 2014-03-14 
Nr 219/2014 
 Teckna hyresavtal bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp/teckna nya avtal 
avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens fastighet. 
 Verksamhetschef fastighet 2014-04-11 
Nr 244-245/2014 
Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet. 
Verksamhetschef fastighet 2014-04-30 
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 KS 2014.0004 

Nr 254/2014 
Upplåta offentlig plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar och 
ställningar m.m. 
Enhetschef 2014-05-06 

6 Kulturärenden 
 KS 2014.0217, 2014.0218, 2014.0216, 2014.0239, 2014.0238 
 Nr 227-229, 249-250/2014 
 Bevilja kulturarrangemangsbidrag. 
 Verksamhetschef 2014-04-16, 2014-04-28 

7 Personalärenden 
Nr 218, 232-239/2014 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budet. 
Kommunchef 2014-04-11 
Verksamhetschef 2014-04-24, 2014-04-30 
Enhetschef 2014-04-24, 2014-04-30 
 Nr 217, 220-221, 223-224, 231, 241, 246, 248, 253, 255/2014 
 Beslut om ledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 månader. 
 Verksamhetschef 2014-04-10, 2014-04-07, 2014-04-15, 2014-04-11, 2014-04-22, 2014-04-28, 
2014-04-30, 2014-05-05, 2014-04-09 
Nr 225, 226/2014 
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 31. 
Verksamhetschef 2014-04-16 

10 Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 Nr 247/2014 
 Beslut om tillstånd till färdtjänst/riksfärdtjänst – enligt kommunens riktlinjer, 2014-04-01--
2014-04-30. 
Färdtjänsthandläggare/telefonist (SBA) 2014-04-30 

12 Yttrande, anmälningar m m inom verksamheterna IFO, funktionsnedsättning och 
äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
 Nr 230/2014 
 Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare. 
 Handläggare 2014-04-17 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
 Nr 240/2014 
 Överenskommelse med annan kommun om placering av barn. 
 Verksamhetschef 2014-04-30 
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24 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
 Nr 242/2014 
 Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner. 
 Verksamhetschef efter samråd med processchef 2014-04-30 
 Nr 251/2014 
 Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola, friskola, 
särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. 
Verksamhetschef efter samråd med processchef 2014-05-07 

Beredande utskottets protokoll 2014-04-22, § 12-13. 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-06-02 

 
§ 131 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Inga-Kersti Skarland (S) informerar om möte i Boråsregionens etableringsråd. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-06-02 

 
§ 132 

 

Förvaltningens information  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 133 
 

Ekonomisk uppföljning – april 2014 
Dnr 2013.0437 

 
Sammanfattning 
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2014-05-26 en ekonomisk uppföljning för april 2014. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-26  från ekonomichefen 

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar att ekonomisk uppföljning april 2014 läggs till handlingarna. 

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar som ett tilläggsyrkande följande: 
- Kommunstyrelsen får vid sammanträdet den 8 september 2014 en redovisning av 
förvaltningens förnyelse av sitt arbete med arbetsmiljö såväl som rehabilitering samt vilka 
områden som är prioriterade för förbättringar i arbetsmiljön (Central uppföljning Tertial 1, 
punkt 3.1 Personaltal) 

- Kommunstyrelsen får vid sammanträdet den 18 augusti 2014 en beskrivning av vilka 
konsekvenserna blir för eleverna och deras måluppfyllelse efter den översyn som förvaltningen 
aviserar av arbetet med barn i behov av särskilt stöd som nämns i punkten 4.2, ”Åtgärder utfall 
och prognos” Skolområde Syd och Nord (sid 16). Dessutom ska en riskanalys utifrån 
arbetsmiljölagens intentioner redovisas. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Ordföranden (M) ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Inga-Kersti 
Skarlands (S) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Inga-
Kersti Skarlands tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen får vid sammanträdet den 8 september 2014 en redovisning av 
förvaltningens förnyelse av sitt arbete med arbetsmiljö såväl som rehabilitering samt vilka 
områden som är prioriterade för förbättringar i arbetsmiljön (Central uppföljning Tertial 1, 
punkt 3.1 Personaltal) 

Kommunstyrelsen får vid sammanträdet den 18 augusti 2014 en beskrivning av vilka 
konsekvenserna blir för eleverna och deras måluppfyllelse efter den översyn som förvaltningen 
aviserar av arbetet med barn i behov av särskilt stöd som nämns i punkten 4.2, ”Åtgärder utfall  
och prognos” Skolområde Syd och Nord (sid 16). Dessutom ska en riskanalys utifrån 
arbetsmiljölagens intentioner redovisas. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ekonomisk uppföljning april 2014 läggs till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 134 
 

Extra medel för läromedel i grundskolan 
Dnr 2014.0296 

 
Sammanfattning 
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-04-12 att extra 
läromedelsanslag 2014 med 600 kr per elev i årskurserna 1-9 kommer att tillföras respektive 
skola. Syftet är att öka måluppfyllelsen i grundskolan. Det extra anslaget motsvarar totalt 
1 410 600 kr. Av skrivelsen framgår att Skolinspektionen vid sin senaste kvalitetsgranskning 
tydligt pekat på att åtgärder måste vidtas för ökad måluppfyllelse i syfte att öka elevernas 
behörighet till gymnasiet.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-04-12 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Extra läromedelsanslag 2014 med 600 kr per elev i årskurserna 1-9 tillförs grundskolan. Det 
extra anslaget motsvarar totalt 1 411 tkr. Finansieringen sker via det prognostiserade överskottet 
inom finansförvaltningen i 2014 års budget. Budgeterade nettointäkter inom 
finansförvaltningen höjs med 1 411 tkr. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02  
 

§ 135 
 

Avtal – ICA Fastigheter 
Dnr 2012.0518 

 
Sammanfattning 
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-05-19 att kommunfullmäktige 2013-06-24, § 114, 
tagit ett antal beslut som syftar till ett nytt stadsbibliotek och etablering av handel vid Ubbarp.  
Ett ramavtal träffades med ICA Fastigheter Sverige AB. En av de förutsättningar som anges i 
detta avtal är att styrelsen för ICA Gruppen AB godkänner avtalet senast 2013-12-16.  

Ett förslag till avtal har nu upprättats med ICA Fastigheter Sverige AB avseende tidpunkt för 
godkännande av ramavtalet i styrelsen för ICA Gruppen AB. På grund av att beslut ännu inte 
erhållits från ICA är parterna överens om att godkännande ska meddelas/erhållas från ICA 
senast 2014-09-30. I övrigt gäller ramavtalet på oförändrade villkor. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-19 från kommunchefen 

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar att avtal med ICA Fastigheter Sverige AB godkänns om att godkännande 
av ramavtalet ska meddelas senast 2014-09-30. 

Arne Fransson (MP) yrkar avslag på ordförandens yrkande om ICA-paketet med Ubbarp och att 
kommunen ordnar en arkitekttävling för ett nytt bibliotek i Stureparken. 

Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Arne Franssons (MP) avslags-
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande. 

Mot beslutet reserverar sig Arne Fransson (MP), med följande skriftliga reservation.  
Bilaga 1 till § 135. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avtal med ICA Fastigheter Sverige AB godkänns om att godkännande av ramavtalet ska meddelas 
senast 2014-09-30. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 136 
 

Arvoden till förtroendevalda 
Dnr 2014.0297 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 93, att fastställa en ny politisk organisation fr o m 
2011-01-01. Denna organisation har utvärderats under 2013 och fullmäktige beslutade därefter 
2014-03-31, § 28, att notera att den uppföljning och utvärdering som gjorts, överlag visar att de 
förtroendevalda ser positivt på den nya politiska organisationen. Det politiska arbetet utvecklats i 
enlighet med de ambitioner som var utgångspunkten för förändringen.  

Utifrån detta har val- och arvodesberedningen fått uppdraget att ta fram förslag till ersättningar 
och arvoden för kommunens förtroendevalda m fl för mandatperioden 2015-2018.  

Val - och arvodesberedningen har 2014-05-14, § 12, beslutat att lämnar förslag till vissa arvoden 
för att dessa ska kunna fastställas av kommunfullmäktige redan i juni. Beredningen fortsätter 
därefter sitt arbete med reglerna i sin helhet liksom med förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Inriktningen är att detta ska kunna 
behandlas av kommunfullmäktige i september. 

Beslutsunderlag 
Val- och arvodesberedningens beslut 2014-05-14, § 12 

Protokollsanteckning 
Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till förslaget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande delar av ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl för 
mandatperioden 2015-2018 fastställs: 

§ 2 

Grundbelopp 
Ett grundbelopp fastställs för 2015 till 53 000 kr. Detta grundbelopp räknas upp med 
2,5 % den 1 januari varje år (med start 2016-01-01). Utifrån grundbeloppet utgår 
månadsarvoden och sammanträdesarvoden med en angiven %-sats.  

Den %-sats som anges för respektive månadsarvode avser den ekonomiska ersättningen för 
uppdraget i % av grundbeloppet och avser inte tjänstgöringsgrad. 
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§ 3  

Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår för deltagande i sammanträde samt för 
deltagande i verksamhet av annat slag än sammanträde, vilken beslutats av behörigt 
kommunalt organ eller på dess uppdrag. Arvode utgår för den faktiska tid som 
sammanträdet/förrättningen pågår. 

Arvode utgår per sammanträde/förrättning med 1 % av grundbeloppet per tillfälle om max 
tre timmar. För tid därutöver utgår ersättning med 165 kr/tim. Även detta belopp uppräknas 
med 2,5 % per år 1 januari (med start 2016-01-01). Ersättning utgår per påbörjad halvtimme. 

Arvode utgår även till ersättare som utan att tjänstgöra är närvarande vid sammanträde/ 
förrättning. 

Sammanträdes-/förrättningsarvode utgår inte till hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald i 
vars månadsarvode inkluderas ersättning för sammanträden/förrättningar. 

Arvode utgår inte till anställd i kommunen, vilken i denna egenskap deltar i 
sammanträde/förrättning. 

Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden (bilaga i arvodesreglerna) 

 
Uppdrag %  

Kommunfullmäktige,  ordf 40 
 vice ordf 25 

Beredningsledare – fasta och tillfälliga 10 
Vice beredningsledare – fasta och tillfälliga   8 
Utgår endast för tid då beredningen arbetar enligt ett uppdrag från kommunfullmäktige. I denna 
bedömning av arvode ingår uppdraget för beredningsledare och vice, att träffa berörd arbetsgrupp 
i kommunstyrelsen (enligt utvärdering av den politiska organisationen ett led i ett ökat 
informationsflöde mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen).  

Beredningsledare i val- och arvodesberedningen  4 % endast år då val till riksdag, kommun 
och landsting genomförs 

Kommunstyrelsen, ordf 100 
 vice ordf  90 
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Biträdande kommunalråd 60  
 (tillika samtalsledare i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande)  

 
Biträdande oppositionsråd  60  
(tillika vice samtalsledare i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande)   

Samverkansnämnd miljö och bygg Ulricehamn och Tranemo  

  ordf  12   

  vice ordf   7 

Individnämnd, ordf    10 + 5 
(5 % avser särskilt det ”jouransvar” för myndighetsutövning som finns i detta uppdrag) 
Vice ordf     5 

Valnämnden, ordf     4 % endast år då val till riksdag, 
kommun och landsting, val till EU-parlamentet eller folkomröstning genomförs 

   1 % övriga år än valår enligt ovan 

Revisorer, ordf     5 
     ledamot    4 

Överförmyndare och ersättare -  lönesätts i annan ordning; utses av 
     fullmäktige från förvaltnings- 
     organisationen 

Arvode till de politiska partiernas gruppledare i 
kommunfullmäktige   6  

Samtliga arvoden justeras 1 januari varje år i enlighet med § 2. 



    sid 175  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 137 
 

Yttrande till Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning  
Dnr 2013.0504 

 
Sammanfattning 
Chef välfärd, lärande samt samhällsutveckling och verksamhetschefer skolområde nord och syd 
redovisar i skrivelse 2014-05-07 att Skolinspektionen vid en kvalitetsgranskning av 
huvudmannens styrning mot nationella mål, identifierat tre områden där utvecklingsarbete 
behöver inledas. I skrivelsen överlämnas en planering för denna styrning och ledning. Bland 
annat anges avstämningspunkter för arbetet med de olika delarna i Skolinspektionens beslut.  

Beslutsunderlag 
Skolinspektionens beslut 2014-04-11 
Skrivelse 2014-05-07 från chef välfärd, lärande samt samhällsutveckling och verksamhetschefer 
skolområde nord och syd 

Kommunstyrelsens beslut  
Planeringen fastställs för utvecklingsarbete avseende huvudmannens styrning och ledning mot 
nationella mål. Planeringen översänds också till Skolinspektionen.  

 

 

Beslutet lämnas till 
Skolinspektionen 
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde nord, 
verksamhetschef skolområde syd 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 138 
 

Mål – förskola, grundskola och gymnasium 
Dnr 2014.0299 

 
Sammanfattning 
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling samt verksamhetschefer skolområde Tingsholm, 
nord och syd föreslår i skrivelse 2014-05-08 att kommunstyrelsen fastställer förvaltningens 
förslag på målområden för förskola, grundskola och gymnasium. I skrivelsen redovisas att 
skolans verksamheter styrs av ett flertal nationella och lokala mål. Då antalet mål är så 
omfattande, gavs förvaltningen under hösten 2013, klartecken från politiken att utveckla ett nytt 
måldokument i syfte att samordna samtliga mål inom fyra-fem målområden.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-08 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling samt verksamhetschefer 
skolområde Tingsholm, nord och syd 

Kommunstyrelsens beslut  
Målområden för förskola, grundskola och gymnasium fastställs enligt följande: 

Förskolans mål: Alla barn  

- trivs och är trygga i förskolan 
- möter ett innehåll som främjar lärande och utveckling 
- möts utifrån sina erfarenheter och förutsättningar 
- är delaktiga och har ett aktivt inflytande 
-  

Grundskolans mål: Alla elever 

- trivs och är trygga i skolan 
- når kunskapskraven i samtliga ämnen 
- är delaktiga och har inflytande över sin utbildning 
Att skolan 
- årligen förbättrar sina resultat 

Gymnasieskolans mål: Alla elever 

- trivs och är trygga i skolan 
- når målen i samtliga kurser 
- tar examen 
- är delaktiga och har inflytande över sin utbildning 



-  
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Att skolan  
- årligen förbättrar sina resultat 

 

 

Beslutet lämnas till 
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde syd, 
verksamhetschef skolområde nord, verksamhetschef skolområde Tingsholm 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 139 
 

Överenskommelse förskoleverksamhet - intraprenad 
Dnr 2014.0300 

 
Sammanfattning 
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-05-12 att 
kommunstyrelsen ställer sig positiv till en begäran om ny tid för överenskommelse om förskole-
verksamhet på intraprenad och att förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag på ny treårig 
överenskommelse.   

Kommunstyrelsen godkände 2011-11-07, § 305, ett avtal om förskoleverksamhet som 
intraprenad – förskoleområdet Emilia Centrum. Företrädare för Emilia Centrum har nu 
inkommit med en ansökan om en ny överenskommelsetid. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-12 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett nytt avtal om förskoleverksamhet på intraprenad 
med Emilia Centrum och uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag till nytt avtal, som 
därefter godkänns av kommunstyrelsen.  

 

 
Beslutet lämnas till 
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

 
 



    sid 179  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 140 
 

Yttrande – bidrag till fristående enheter 
Dnr 2014.0131 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2014-03-10, § 53, beslutat att fastställa bidragsnivåer för fristående skolor 
2014.  

Föräldrakooperativet Vistaholm ekonomisk förening har överklagat beslutet. Förvaltningsrätten 
ger i skrivelse 2014-04-30 kommunen tillfälle till yttrande över överklagandet.  

Från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling överlämnar i skrivelse 2014-05-21 ett förslag 
till yttrande (daterat 2014-05-16).  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-10, § 53 
Skrivelse från förvaltningsrätten 2014-04-30 
Skrivelse från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 2014-05-21 

Protokollsanteckning 
I handläggningen av ärendet deltar inte Lars Holmin (M) och Mattias Josefsson (S) på grund av 
jäv. 

Kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningens yttrande 2014-05-16 översänds som kommunstyrelsens yttrande till 
Förvaltningsrätten i Jönköping. 
 

 

Beslutet lämnas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

 
 



    sid 180  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 141 
 

Yttrande måldokument – vuxenutbildning 
Dnr 2013.0172 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, § 74, att ge beredningen för lärande uppdraget att ta 
fram ett måldokument för kommunens vuxenutbildning inkl svenska för invandrare. Beredningen 
har lämnat ett förslag som kommunfullmäktige 2014-04-28, § 43, beslutade att lämna till 
kommunstyrelsen för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28, § 43  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att utarbeta ett förslag till yttrande över 
måldokument för vuxenutbildning utifrån aspekterna laglighet, ekonomi och konsekvenser.  

Yttrandet ska redovisas till kommunstyrelsen 2014-11-25.  

 

 

Beslutet lämnas till 
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde Tingsholm 

 
 



    sid 181  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02  
 

§ 142 
 

 
Detaljplan för Bogesund 1:54 m fl 
Dnr 2012.0483 
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2014-04-29 förslag till 
detaljplan för Bogesund 1:54 m fl (Brinks, Ulricehamn) . I skrivelsen föreslås att planförslaget 
(daterat 2013-09-17 och reviderat 2014-01-28) skickas ut på granskning. I skrivelsen föreslås också 
att en utredning görs av hur gång- och cykelvägar i området kan knytas samman. Vidare föreslås att 
en utredning görs över det framtida trafikflödet och parkeringsbehovet vid Karlsnäsområdet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-04-29 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

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

Kommunstyrelsens beslut  
Planförslaget (daterat 2013-09-17 och reviderat 2014-01-28) skickas ut på granskning. Utredning 
görs av hur gång- och cykelvägar i området kan knytas samman och över det framtida trafikflödet 
och parkeringsbehovet vid Karlsnäsområdet. 

 

 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 
 



    sid 182  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 143 
 

Utvärdering av samverkansnämnd IT 
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. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-10, § 55, att en utvärdering ska genomföras av denna 
samverkan. Utvärderingen skulle enigt beslutet brett belysa den gemensamma IT-verksamheten 
utifrån samverkansavtal och reglemente. 

Chef intern service överlämnar i skrivelse 2014-05-14 den utvärdering som gjorts för vidare 
behandling.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-10, 55 
Skrivelse 2014-05-14 från chef intern service 

Kommunstyrelsens beslut  
Ordförande och vice ordförande ges i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande i Tranemo kommun, diskutera och föreslå kommunstyrelsen 
åtgärder med anledning av rapporten.  

 

 

Beslutet lämnas till 
kommunstyrelsens ordförande 
kommunstyrelsens vice ordförande 

 
 



    sid 183  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 144 
 

Överenskommelse om gångfartsgata 
Dnr 2014.0301 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-05-12 att överens-
kommelse om gångfartsgata godkänns. Överenskommelsen mellan kommunen och 
angränsande fastighetsägare avser anläggandet av en gångfartsgata vid Fiskebacken, Ulricehamn. 
Miljö och samhällsbyggnad har tidigare beviljats investeringsanslag för detta.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-12 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut  
Överenskommelse om anläggande av gångfartsgata godkänns med bostadsrättföreningen 
Åsundaterassen och Bowlingfast i Ulricehamn AB.  

 

 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 
 



    sid 184  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 145 
 

Yttrande- fördjupad översiktsplan Torpa-Hofsnäs, Tranemo 
Dnr 2011.0300 

 
Sammanfattning 
Tranemo kommun överlämnar i skrivelse 2014-03-26 ett förslag till fördjupad översiktsplan 
(granskningshandling) för Torpa- Hofsnäsområdet för yttrande. Syftet är att skapa riktlinjer och 
ramar för den framtida utvecklingen i området och att säkerställa att denna sker i enlighet med 
kultur-, natur- och friluftsvärden. 

Miljö och samhällsbyggnad lämnar i skrivelse 2014-05-05 förslag till yttrande.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-03-26 från Tranemo kommun 
Skrivelse 2014-05-05 från miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens beslut  
Som kommunstyrelsens yttrande till Tranemo kommun avseende fördjupad översiktsplan för 
Torpa- Hofsnäsområdet, överlämnas förvaltningens skrivelse 2014-05-05.  

 

Beslutet lämnas till 
Tranemo kommun 
kommunchef 
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 
 



    sid 185  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 146 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegation 
Dnr 2014.0302 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2014-03-10, § 43, fastställt en reviderad delegationsordning för 
kommunstyrelsen.  

T f verksamhetschef administrativt processtöd föreslår i skrivelse 2014-05-05 en revidering av 
delegationen med avseende på ärendegrupp 2 allmänna ärenden, 2.18, revidering av 
arkivdokument. Förslag till ny lydelse är: Besluta om revidering av dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens förvaltning (inkl revision). Delegeras till verksamhetschef administrativt 
processtöd. 

I skrivelsen redovisas att syftet är att arbetet med den dokumenthanteringsplan som 
kommunstyrelsen fastställde 2014-04-07, § 98, ska hållas samman hålla samman av administrativt 
processtöd. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-05från t f verksamhetschef administrativt processtöd 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens delegationsordning, ärendegrupp 2 allmänna ärenden, punkt 2.18, revidering av 
arkivdokument, revideras enligt följande: Besluta om revidering av dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens förvaltning (inkl revision). Delegeras till verksamhetschef administrativt 
processtöd. 

 

 

Beslutet lämnas till 
chef intern service 
tf verksamhetschef administrativt processtöd 
författningshandboken 

 
 



    sid 186  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-06-02 
 

§ 147 
 

Svar på medborgarförslag om vargfri kommun 
Dnr 2013.0539 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-11-25, § 157, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Malin Lindgren m fl att kommunen ska verka för en vargfri 
kommun. 

Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-04-17 att medborgarförslaget anses besvarat genom att 
frågan om hantering av vargstammen inte är en kommunal fråga. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-11-4 från Malin Lindgren, Thomas Isaksson, Christer Lidén, Birgitta 
Lidén, Thomas Wetterlund, Jens Johansson, Nils Karlsson, Erik Andersson, Ulf Andersson, Björn 
Johansson, Andreas Blank, Mattias Lidén, Anders Lundqvist, Stefan Svensson, Fredrik Hjertén, 
Emil Brolin, Mats Lund, Peter Wilhelmsson, Mikael Isaksson, Staffan Lindh, Daniel Jonasson, 
Sven-Olof Halvarsson, Peter Keller, Karolina Grenholm, Andreas Alfredsson, Staffan Svensson 
och Peder Wilhelmsson. 

Skrivelse 2014-04-17 från kommunchefen 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat genom att frågan om hantering av vargstammen inte är en 
kommunal fråga. Naturvårdsverket är den myndighet som har rätten att besluta om skyddsjakt 
och licensjakt av stora rovdjur.  

 

Beslutet lämnas till 
Malin Lindgren m fl 
kommunchef 
 

 
 



    sid 187 

    

Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-06-02 

 
§ 148 

 

Information  
Dnr       
 
1. Kallelse till Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings årsmöte 2014-05-26. 

2. Kallelse till West Swedens föreningsstämma 2014 den 16 juni 2014 i Göteborg. 

3. Sveriges Kommuner och Landsting 
 Cirkulär 14:17 Budgetförutsättningar för åren 2014-2017 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ärendelista
	§ 129Ärendelista
	§ 130 Anmälan av delegationsbeslut
	§ 131 Kommunstyrelsens information
	§ 132 Förvaltningens information
	§ 133 Ekonomisk uppföljning – april 2014
	§ 134 Extra medel för läromedel i grundskolan
	§ 135 Avtal – ICA Fastigheter
	§ 136 Arvoden till förtroendevalda
	§ 137 Yttrande till Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning
	§ 138 Mål – förskola, grundskola och gymnasium
	§ 139 Överenskommelse förskoleverksamhet - intraprenad
	§ 140 Yttrande – bidrag till fristående enheter
	§ 141 Yttrande måldokument – vuxenutbildning
	§ 142 Detaljplan för Bogesund 1:54 m fl
	§ 143 Utvärdering av samverkansnämnd IT
	§ 144 Överenskommelse om gångfartsgata
	§ 145 Yttrande- fördjupad översiktsplan Torpa-Hofsnäs, Tranemo
	§ 146 Revidering av kommunstyrelsens delegation
	§ 147 Svar på medborgarförslag om vargfri kommun
	§ 148 Information

