
   

     

Kommunstyrelsens sammanträde 
 
Måndag 8 september 2014 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, 
stadshuset.  

 
Ärendelista 

 
§ 189 Fastställelse av ärendelista 
§ 190 Delegationsbeslut 
§ 191 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen 

  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige 

§ 192 Ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2014-2018  

§ 193     Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)  

§ 194  Regler för kommunalt partistöd 2014-2018  

§ 195 Översiktsplan – utställningshandlingar 

§ 196 Medlemskap i Tolkförmedling Väst 

 Kommunstyrelsens beslutsärenden 

§ 197  Redovisning från förvaltningen avs arbete med arbetsmiljö/rehabilitering 

§ 198  Redovisning från förvaltningen avs måluppfyllelse 

§ 199 Yttrande – måldokument jämställdhet och mångfald 

§ 200 Yttrande – måldokument framtidens äldreomsorg   

§ 201 Yttrande- Business region Borås 

§ 202 Yttrande – inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg 

§ 203   Yttrande – verksamhetsplan Sjuhärads samordningsförbund 

§ 204 Regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad 

§ 205 Investering - administrativt processtöd (webb) 

§ 206 Planbesked för Vegby 4:100 

§ 207 Svar på medborgarförslag om pensionärsråd 

§ 208  Ärenden för kommunstyrelsens information  
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-09-08 

 Tid och plats Måndag den 8 september 2014 kl. 8.00-12.00, 13.00-15.15, 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), §§ 189-205, 207-208 
Liselotte Andersson (C) 
Gulli Håkanson (FP) 
Arne Fransson (MP) 
Cristina Bernevång (KD), §§ 189-191, 198-208  
Jan-Olof Sundh (V) 

 
 Ersättare  Birgitta Molander (M) 

Catharina Ståhl Lind (S) 
Aira Eriksson (S) 
Eva Grönbäck (M) 
Roland Eriksson (FP) 
Allan Olsson (KD), tjg §§192-197  
Mikael Carlsson (C) tjg § 206 
Perallan Orrbeck (FP) 
Ingvar Kärrsmyr (KD)kl 8.00-12.00, 13.00-14.55 
Roger Andersson (V) 
 

 Justerare  Anders Andersson 
 Tid och plats för justering  Stadshuset 2014-09-12 kl 11.45 

 
 ANSLAG/BEVIS  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-09-08 
 
Datum då anslaget sätts upp 2014-09-12                Datum då anslaget tas ner  ……………………….. 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
Underskrift Mona Brolin 
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  Övriga närvarande  Karl-Erik Claesson, kommunchef 
  Helén Claesson, chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
  Isabelle Wikström, chef intern service 
  Niklas Anemo, ekonomichef 
  Lars Lindbergh, personalchef 
  Ann-Marie Stenson, verksamhetschef skolområde syd 
  Ann-Kristin Svanberg-Björkqvist, rektor Stenbocksskolan  
  Björn Isaksson, inköpscontroller 
  Magnus Andersson, verksamhetschef individ och familjeomsorg 
  Niklas Ternstedt, informatör  
  Anita Dalengren, kommunsekreterare 
   

 

 Underskrifter Sekreterare  Anita Dalengren 

 

  Ordförande Lars Holmin (M) 

 
 
 Justerare Anders Andersson (C)  
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-09-08 

 
§ 189 

 

Ärendelista  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelistan fastställs. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-09-08 

 
§ 190 

 

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 454/2014 
 KS 2014.0066 
 Beslut att ej utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att uppställa förbehåll 
för utlämnande. 
Verksamhetschef 2014-08-07 

2 Allmänna ärenden 
Nr 473/2014 
KS 2014.0314 
Bevilja avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande. 
T f verksamhetschef 2014-06-04 
Nr 477/2014 
KS 2014.0001 
Beslut om folkhälsoinsatser. 
Folkhälsoplaneraren 2014-08-18 
Nr 470/2014 
KS 2014.0374 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet. 
Kommunchef 2014-08-05  
Nr 450, 474/2014 
 KS 2014.0368, 2014.0395 
 Avge yttrande som ankommer på KS när remisstiden inte medger att ärendet behandlas på 
 ordinarie sammanträde med KS. 
 Kommunstyrelsens ordförande 2014-08-05, 2014-08-14 
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4 Fastighetsärenden 
 Nr 455-4578, 462-465/2014 
 Godkänna avtal om ledning/ar i kommunens mark. 
 Mark- och exploateringsansvarig 2014-05-19, 2014-05-26 
 Nr 468/2014 
 Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet. 
 Verksamhetschef fastighet 2014-08-11 
 Nr 469/2014 
 KS 2014.0004 
 Upplåta offentlig plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar och 
ställningar m.m. 
Trafikplaneraren 2014-08-08 

6 Kulturärenden 
 Nr 466-467, 472/2014 
 KS 2014.0393, 2014.0362, 2014.0405 
 Bevilja kulturarrangemangsbidrag. 
 Verksamhetschef 2014-08-05, 2014-07-01, 2014-08-12 

7 Personalärenden 
 Nr 459, 475, 476/2014 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget. 
Enhetschef 2014-06-19, 2014-08-15, 2014-08-16 
Nr 453/2014 
 Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader. 
 Verksamhetschef 2014-08-04 

10 Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 Nr 452/2014 
 Beslut om tillstånd till färdtjänst/riksfärdtjänst – enligt kommunens riktlinjer, 2014-07-01—
2014-07-30. 
Färdtjänsthandläggare 2014-08-01 

13 Anmälan till överförmyndare 
Nr 451/2014  
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare. 
 Handläggare 2014-07-04, 2014-07-15 

17 Gymnasieskolan 
Nr 471 
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen. 
Rektor 2014-06-26  
Nr 461/2014 
 KS 2013.0444 
 Avge yttrande/svar till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller liknande i elevärenden. 
 Rektor 2014-08-06 
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20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
 Nr 460 
 KS 2014.0397 
 Avge yttrande/svar till Skolinspektion, Barn- och elevombudet eller liknande i elevärenden. 
 Rektor 2014-08-06 



Beredande utskottets protokoll 2014-08-12, §§ 21-24. 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-09-08 

 
§ 191 

 

Förvaltningens information  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 192 
 

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda  
Dnr 2014.0297 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 93, att fastställa en ny politisk organisation från och 
med 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 med flera för mandatperioden 2015-2018.  

Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-23, § 73, val - och arvodesberedningens förslag till vissa 
arvoden. Beredningen har därefter fortsatt sitt arbete med reglerna i sin helhet liksom med förslag 
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).  

Val- och arvodesberedningen har 2014-08- 18, § 16, beslutat föreslå att ersättningar och arvoden 
till företroendevalda 2014-2018 fastställs.  

Beslutsunderlag 
Val- och arvodesberedningens beslut 2014-08-18, § 16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda med flera fastställs att gälla från och 
med 2015-01-01.   
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 193 
 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
Dnr 2014.0438 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning har 2014-08-18, § 15, beslutat föreslå att 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande 
bilaga, antas. Bestämmelserna grundas på förslag från SKL med tillägg i § 4, 2 st och 4 st i 
pensionsbestämmelserna att ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande 
inkomsten. Beredningen föreslår vidare att kommunstyrelsen ges uppdraget att tolka och tillämpa 
pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Reglerna är avsedda att kunna 
tillämpas på förtroendevalda, som nytillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare 
PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i 
omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl. a. närmare 
information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några 
övergångsbestämmelser.  

Omställningsstödet gäller förtroendevalda med uppdrag motsvarande sammanlagt minst 40 % av 
heltid. Pensionsbestämmelserna gäller alla förtroendevalda oavsett uppdragets omfattning.   

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare (eller tidigare 
avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. 
För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. Ett lokalt 
beslut om antagande av bestämmelserna krävs. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv 
omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. 

Beslutsunderlag 
Val- och arvodesberedningens beslut 2014-08-18, § 16 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande 
bilaga antas enligt förslag från SKL med tillägg i § 4, 2 st och 4 st i pensionsbestämmelserna att 
ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten.  

Kommunstyrelsen ges uppdraget att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 194 
 

Kommunalt partistöd 
Dnr 2014.0439 

 
Sammanfattning 
T f verksamhetschef administrativt processtöd redovisar i skrivelse 2014-08-20 att det i 
kommunallagen från och med mandatperioden 2014-2018 har införts nya regler avseende det 
kommunala partistödet( KL 2 kap §§ 9-12). De nya reglerna innebär bland annat ett krav på att 
partierna årligen redovisar att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den 
kommunala demokratin. Kommunfullmäktige får också möjlighet att bestämma att partistöd inte 
betalas ut till så kallade tomma stolar. Kommunfullmäktige måste också fatta årliga beslut om 
utbetalning av partistödet.  

Mot bakgrund av förändringen i kommunallagen har förslag till nya regler för kommunalt partistöd 
i Ulricehamns kommun tagits fram.  I skrivelsen föreslås att nya regler för kommunalt partistöd 
antas att gälla från och med mandatperioden 2014- 2018. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-08-20 från t f verksamhetschef administrativt processtöd  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Regler för kommunalt partistöd antas att gälla från och med mandatperioden 2014- 2018. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 195 
 

Översiktsplan – utställningshandling  
Dnr 2011.0320 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-26, § 93, att ge en tillfällig beredning uppdraget att ta fram 
förslag till ny översiktsplan. I uppdraget ingick även att ansvara för en medborgardialog för 
framtagande av nya miljömål och energi- och klimatstrategi som sammanfaller med översiktplanen. 
Uppdraget har därefter kompletterats med att även omfatta tillägg till översiktsplanen för 
landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) och även att peka ut så kallade tysta områden.  

Mot bakgrund främst av det utvidgade uppdraget till beredningen, beslutade kommunfullmäktige 
2013-06-24, § 112, om en förlängning av tiden för beredningen fram till att kommunfullmäktige 
tagit beslut om granskning – dock längst till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2014.  

Från beredningen föreligger skrivelse 2014-06-09 med förslag till utställningshandlingar för en ny 
översiktsplan för Ulricehamns kommun. Handlingarna består av en planbeskrivning, fem separata 
plankartor och en samrådsredogörelse. Av skrivelsen framgår att översiktsplanen har varit på 
samråd och ett offentligt samrådsmöte har hållits. Planen har ändrats och kompletterats i vissa 
delar efter att beredningen har tagit ställning till de synpunkter som har inkommit under 
samrådstiden. När planen har varit på utställning, är antagande nästa steg i planprocessen. 
Beredningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner översiktsplanens utställningshandlingar med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta om utställning för handlingarna.  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-16, § 152, att översiktsplanens utställningshandlingar med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, skickas för diskussion i de politiska partierna. Ärendet ska 
därefter behandlas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i september. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-06-09 från beredningen för översiktsplan 
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 152 

Kommunstyrelsens beslut 
Översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning godkänns.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ställs ut.   
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 196 
 

Medlemskap i Tolkförmedling Väst 
Dnr 2014.0440 

 
Sammanfattning 
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-07-09 att Ulricehamns kommun ansöker om inträde i 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Syftet är att säkerställa tillgång till tolktjänster av hög 
kvalitet och med hög tillgänglighet. Vid inträde ska kommunen tillskjuta 1 kr/kommuninvånare per 
den 31 december 2013 som andelskapital. För att täcka kostnader för utredning av medlemskap 
och utökade arvodeskostnader ska kommunen betala 25 tkr i administrativ avgift. 

Tolkförmedling Väst bildades 2013 och medlemmar är Västra Götalands läns landsting samt 
kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-07-09 från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun ansöker om inträde i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Vid inträde 
ska kommunen tillskjuta 1 kr/kommuninvånare per den 31 december 2013 som andelskapital. För 
att täcka kostnader för utredning av medlemskap och utökade arvodeskostnader ska kommunen 
betala 25 tkr i administrativ avgift. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 197 
 

Redovisning - arbetsmiljö 
Dnr 2013.0437 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade 2014-06-02, § 133, ekonomisk uppföljning för april 2014 och 
lämnade i anslutning till detta ett uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen fick 
uppdraget att till kommunstyrelsens sammanträde 2014-09-08, lämna 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). 

Personalchefen lämnar i skrivelse 2014-08-29 en redovisning.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-08-29 från personalchefen 

Kommunstyrelsens beslut  
Av redovisningen framgår att förvaltningen under 2013 och 2014 inlett arbete för en förbättring 
och förstärkning av arbetet med arbetsmiljö och rehabilitering. Av redovisningen framgår vidare 
hur detta arbete kommer att fortgå under 2015-2016.  

Redovisningen läggs härigenom till handlingarna.  

 

 

Beslutet lämnas till 
personalchef 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 198 
 

Redovisning – måluppfyllelse 
Dnr 2013.0437 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade 2014-06-02, § 133, ekonomisk uppföljning för april 2014 och 
lämnade i anslutning till detta ett uppdrag kommunstyrelsen åt förvaltningen. Förvaltningen fick 
uppdraget att till sammanträde 2014-08-18 lämna en beskrivning av konsekvenserna för eleverna 
och deras måluppfyllelse, efter den översyn som förvaltningen aviserar av arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd. Denna översyn nämns i den ekonomiska uppföljningen under punkten 4.2, 
”Åtgärder utfall och prognos” Skolområde Syd och Nord (sid 16). Dessutom ska en riskanalys 
utifrån arbetsmiljölagens intentioner redovisas. Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
lämnade i skrivelse 2014-08-04 en redovisning avseende arbete med måluppfyllelse och elevhälsa 
samt även en riskanalys från Stenbocksskolan i samband med att budget inte är i balans. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter 2014-08-18, § 172, att ge förvaltningen i uppdrag att vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2014-09-08, § 172, redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 
säkra att skollagens intentioner följs och att alla elever vid Stenbocksskolan får det stöd de är 
berättigade till. Om förvaltningen anser att det krävs politiska beslut för att klara uppdragen 
enligt skollagen ska detta framgå av redovisningen. 

Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-09-02 att kommunstyrelsen 
godkänner redovisningen gällande måluppfyllelse för Stenbocksskolan. Förvaltningen ser att det 
kan komma att behövas politiska beslut utifrån redovisningen. Det finns dock anledning att 
avvakta prognosen i delårsrapporten per sista augusti. Där kommer den samlade prognosen för 
hela förvaltningen att vara redovisad och behovet av eventuella politiska beslut klargöras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, § 133, och 2014-08-18, § 172 
Skrivelse från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 2014-08-04 och 2014-09-02  

Kommunstyrelsens beslut  
Av förvaltningens redovisning framgår att det på Stenbocksskolan finns behov av nya stödinsatser 
samtidigt som skolan har en budgetprognos för 2014 på minus 1,4 mkr. Förvaltningen ges nu i 
uppdrag att inom kommunstyrelsen som helhet, hantera Stenbocksskolans redovisade behov av 
elevassistenter och speciallärare/specialpedagog så att alla elever vid skolan får det stöd de enligt 
skollagen är berättigade till. Förvaltningen ges uppdraget att lämna en lägesrapport vid 
kommunstyrelsen i november 2014-11-03. 

 

Beslutet lämnas till 
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschef skolområde syd 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 199 
 

Måldokument jämställdhet och mångfald 
Dnr 2013.0171 

 
Sammanfattning 
Beredningen för samhällsutveckling lämnade 2014-06-23, § 65, ett förslag till måldokument för 
kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete enligt en uppdragsbeskrivning från 
kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till 
måldokument till kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-06-05 från beredningen för samhällsutveckling 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23, 65 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att ta fram ett förslag till yttrande över 
måldokument för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete med avseende på laglighet, 
ekonomi och konsekvenser. Yttrandet redovisas till kommunstyrelsen i januari 2015.  

 

Beslutet lämnas till 
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 200 
 

Måldokument äldreomsorg 
Dnr 2013.0173 
 
Sammanfattning 
Beredningen för välfärd lämnade 2014-06-23, § 66, ett förslag till måldokument för äldreomsorg 
enligt en uppdragsbeskrivning från kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktige beslutade 
att överlämna förslaget till måldokument till kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-06-09 från beredningen för välfärd 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23, § 66 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att ta fram ett förslag till yttrande över måldokument 
för äldreomsorg med avseende på laglighet, ekonomi och konsekvenser. Yttrandet redovisas till 
kommunstyrelsen i januari 2015.  

 

Beslutet lämnas till 
välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschef äldreomsorg 

 
 

  



    sid 257  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 201 
 

Yttrande – Business Region Borås 
Dnr 2014.0313 

 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, har beslutat rekommendera 
medlemskommunerna att besluta om deltagande i partnerskapet Business Region Borås (BRB) 
utifrån ett förslag till avtal. Syftet med BRB är bland annat att skapa förutsättningar för nya 
etableringar och växande företag. Nuvarande avtal om detta samarbete upphör 2014-12-31. I 
förslag till nytt avtal ingår bland annat en förtydlig organisation med en politisk ledningsgrupp.  

Kommunchefen överlämnar i skrivelse 2014-08-19 ett förslag till yttrande och föreslår att 
kommunen fortsatt deltar i BRB i enlighet med förslag till avtal. I skrivelsen föreslås att 
kostnaden 450 tkr, tillförs som anslag i 2015 års budget.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-06-02 från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund  
Skrivelse 2014-08-19 från kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun deltar från och med 2015-01-01 och fortsatt i BRB i Business region 
Borås enlighet med förslag till avtal. Kostnaden 450 tkr, beaktas som anslag i 2015 års budget. 

 

Beslutet lämnas till 
Sjuhärads kommunalförbud, Boråsregionen 
kommunchef 
ekonomichef 
verksamhetschef konsult och support 

 
 

  



    sid 258  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 202 
 

Yttrande – Barnhus i Södra Älvsborg 
Dnr 2014.0298 

 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, har 2014-04-04 beslutat att 
efterfråga medlemskommunernas inställning till inrättande av ett Barnhus i Södra Älvsborg. Syftet 
med barnhus är samråd och samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin och barn- 
och ungdomspsykiatri om ett barn som utsatts för brott/övergrepp.  

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg föreslår i skrivelse 2014-07-28 att kommunen 
ställer sig positiv till inrättandet av ett Barnhus i Södra Älvsborg. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-27 från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund  
Skrivelse 2014-07-28 verksamhetschef individ och familjeomsorg  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till inrättandet av ett Barnhus i Södra Älvsborg. Kostnaden 
(ca 127 tkr – 176 tkr) beaktas som anslag i 2015 års budget. 

 

Beslutet lämnas till 
Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen 
välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschef individ och 
familjeomsorg 
ekonomichef 
verksamhetschef konsult och support 

 
 

  



    sid 259  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 203 
 

Yttrande – verksamhetsplan Sjuhärads Samordningsförbund 
Dnr 2014.0265 

Sammanfattning 
Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund överlämnar i skrivelse 2014-05-12 förslag till 
verksamhetsplan 2015-2017 till medlemskommunerna för yttrande.  

Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-08-19 att kommunstyrelsen 
tillstyrker planen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-12 från Sjuhärads samordningsförbund  
Skrivelse 2014-08-19 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tillstyrker verksamhetsplan Sjuhärads samordningsförbund 2015- 
2017 

 

 
Beslutet lämnas till 
Sjuhärad samordningsförbund 
välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

 
 

  



    sid 260  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 204 
 

 
Yttrande – regionalt samordnad vuxenutbildning 
Dnr 2014.0285 

 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, har 2014-04-04 beslutat att till 
medlemskommunerna översända information och rekommendation om finansiering av samordnad 
vuxenutbildning enligt samverkansavtal i Sjuhärad.  

Verksamhetschef skolområde Tingsholm föreslår i skrivelse 2014-08-21 att 25 kr per invånare 
avsätts 2015 för att finansiera den regionalt samordnade yrkesvuxutbildningen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-20 från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund  
Skrivelse 2014-08-21 från verksamhetschef skolområde Tingsholm  

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens nästa sammanträde 2014-
10-06. 

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

Ordföranden (M) ställer proposition om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller 
bordlägga detsamma enligt eget yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat 
bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut  
Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-06. 

 

Beslutet lämnas till 
      

 
 

  



    sid 261  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 205 
 

Investering – ny webb 
Dnr 2014.0441 

 
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 2014-08-12 att ansökan beviljas för investeringsmedel till 
fortsatt arbete för ny webb med 730 tkr. Ekonomichefen föreslår att kompensation ges för ökade 
kapitalkostnader med 164 tkr från och med 2015 års budget.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-08-12 från ekonomichefen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning, administrativt processtöd, ges investeringsmedel med 730 tkr för 
fortsatt arbete för ny webb. Kompensation ges för ökade kapitalkostnader med 164 tkr från och 
med 2015 års budget.  

 

 

Beslutet lämnas till 
chef intern service 
tf verksamhetschef administrativt processtöd 
ekonomichef 
verksamhetschef konsult och support 

 
 

  



    sid 262  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 206 
 

Planbesked – Vegby 4:100 
Dnr 2014.0443 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-07-22 att fastighetsägaren till 
Vegby 4:100 meddelas att kommunen ställer sig positiv till att en ny detaljplan tas fram för del av 
fastigheten Vegby 4:100. Syftet är att skapa möjlighet för ca 10 nya villatomer inom fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-07-22 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att en ny detaljplan tas fram för del av fastigheten  
Vegby 4:100. Syftet är att skapa möjlighet för ca 10 nya villatomer inom fastigheten.  

 
 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 
 

  



    sid 263  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-09-08 
 

§ 207 
 

Svar på medborgarförslag om kommunalt pensionärsråd 
Dnr 2014.0229 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-04-28, § 42, beslutat att till kommunstyrelsen för yttrande 
överlämna ett medborgarförslag från Sten Claesson och Kenth-Åke Larsson om att återinrätta ett 
kommunalt pensionärsråd. 

T f verksamhetschef administrativt processtöd föreslår i skrivelse 2014-08-06 att 
medborgarförslaget antas genom att kommunstyrelsen av kommunfullmäktige fått uppdraget att 
skapa former för en formaliserad dialog med pensionärsföreningar – ett kommunalt pensionärsråd 
– och dessa diskussioner pågår.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-04-25 från Sten Claesson och Kenth-Åke Larsson 
Skrivelse 2014-08-06 från t f verksamhetschef administrativt processtöd  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått uppdraget att skapa former för en formaliserad 
dialog med pensionärsföreningar. Diskussioner pågår med berörda pensionärsföreningar om 
utformningen av ett råd för informationsutbyte och dialog i äldrefrågor (ett kommunalt 
pensionärsråd). Härigenom har medborgarförslaget antagits.  

 

 

  



    sid 264 

    

Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-09-08 

 
§ 208 

 

Information  
Dnr 2014.0414 
 
1. Underlag för handlingsplan – Jämställd tillväxt i Ulricehamns kommun 

2. Sveriges Kommuner och Landsting: 
 Cirkulär 14:32 Budgetförutsättningar för åren 2014-2017 
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