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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-10-06 

 Tid och plats Måndag den 6 oktober 2014 kl. 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.35, i 
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset 

 Ledamöter Lars Holmin (M), ordförande §§ 209 - 212  
Mattias Josefsson (S), vice ordförande, ordförande §§ 213 - 248  
Göran Isaksson (S) 
Catharina Ståhl Lind (S) tjg för Inga-Kersti Skarland (S) 
Celso Silva Gonçalves (S) 
Roger Wilhelmsson (M) 
Margareta Juliusson (M) 
Björn Thelfer (M) 
Anders Andersson (C) 
Ann Stockzelius (C), §§ 209-218, 220-232, 234-248 
Liselotte Andersson (C) 
Gulli Håkanson (FP) 
Arne Fransson (MP) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Olof Sundh (V) 

 
 Ersättare  Birgitta Molander (M) tjg §§ 213-248 

Tommy Mårtensson (S) 
Aira Eriksson (S) 
Eva Grönbäck (M) 
Roland Eriksson (FP) 
Allan Olsson (KD) 
Mikael Carlsson (C) tjg §§ 219, 233 
Ing-Marie Andersson (C) 
 Bengt Leander (C) 
Perallan Orrbeck (FP) 
Roger Andersson (V) 
 

 Justerare  Liselotte Andersson (C) 
 Tid och plats för justering  2014-10-10, kl 11.00, stadshuset 

 
 ANSLAG/BEVIS  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-10-06 
 
Datum då anslaget sätts upp  2014-10-10          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 
  Niklas Anemo, ekonomichef 
  Lars Lindbergh, personalchef    
  Sebastian Olofsson, verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  
  Anette Boman, verksamhetschef funktionsnedsättning 
  Magnus Andersson tf chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
  Crister Dahlgren, verksamhetschef fastighet 
  Niklas Ternstedt, informatör 
  Anita Dalengren, kommunsekreterare 
   

 

 Underskrifter Sekreterare  Anita Dalengren 

 

  Ordförande Lars Holmin (M)  Mattias Josefsson 
  §§ 209 – 212   §§ 213-248 

 
 
 Justerare Liselotte Andersson (C) 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 209 
 

Ärendelista 
Dnr       

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelistan fastställs 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-10-06 

 
§ 210 

 

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 531, 537/2014 
 Beslut att ej utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att uppställa förbehåll 
för utlämnande. 
Verksamhetschef 2014-08-25, 2014-08-29 
Nr 558/2014 
KS 2014.0450 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om antagande av 
hemvärnsman. 
Verksamhetschef administrativt processtöd 2014-09-11 

2 Allmänna ärenden 
 Nr 492, 496/2014 
 KS 2014.0219 
 Tilldelningsbeslut för upphandling av varor och tjänster inom budget och ansvarsområde. 
 Verksamhetschef 2014-08-19, 2014-08-20 
 Nr 508, 557/2014 
 KS 2014.0001 
 Beslut om folkhälsoinsatser. 
 Folkhälsoplaneraren 2014-08-25, 2014-09-11 

4 Fastighetsärenden 
 Nr 507, 535/2014 
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med 
kommunfullmäktige fastställda markpriser. 
Mark- och exploateringsansvarig 2014-08-22, 2014-08-28 
 

       sid 269      

 
Nr 529/2014 
Godkänna avtal om arrende, jakträtt, servitut, vägrätt, parkering och andra nyttjanderätter 



avseende kommunens fastigheter även som uppsäga/nyteckna avtal. 
Mark- och exploateringsansvarig 2014-08-26 
Nr 509, 544/2014 
Godkänna avtal om ledning/ar i kommunens mark. 
Mark- och exploateringsansvarig 2014-08-25, 2014-09-01 
Nr 530/2014 
Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet. 
Verksamhetschef 2014-08-11 
Nr 488, 501-502, 504, 527-528/2014 
 KS 2014.0004 
 Upplåta offentlig plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar och 
ställningar m.m. 
Trafikplaneraren 2014-08-18, 2014-08-19, 2014-08-21, 2014-08-20, 2014-08-27 

6 Kulturärenden 
 Nr 505/2014 
 KS 2014.0415 
 Bevilja kulturarrangemangsbidrag. 
 Verksamhetschef 2014-08-12 

7 Personalärenden 
Nr 484-487, 493-495, 506, 511-512, 533-534, 536, 538-543, 545, 551, 555/2014 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget. 
Kommunchef 2014-09-01 
Processchef 2014-08-21, 2014-08-27 
Verksamhetschef 2014-08-20 
Enhetschef 2014-08-15 , 2014-08-19, 2014-08-20, 2014-08-12, 2014-08-25, 2014-06-27, 2014-
08-15, 2014-05-23, 2014-08-21 
Nr 533/2014 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden och tillfälliga 
anställningar 2014-04-01--2014-08-28. 
Personalchef 2014-08-28 
Nr 479-482, 497-498, 513-526, 548-550, 552, 556, 560-565/2014 
 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader. 
 Verksamhetschef 2014-08-13, 2014-08-14, 2014-08-15, 2014-08-20, 2014-08-25, 2014-08-22, 
2014-08-21, 2014-08-28, 2014-08-29, 2014-08-25, 2014-09-02, 2014-08-26, 2014-09-08, 2014-
09-03, 2014-09-01, 2014-09-05 
Nr 499-500, 559/2014 
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar. 
Verksamhetschef 2014-09-11 
Enhetschef 2014-08-18 
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8 Planärenden 
 Nr 510/2014 
 Godkänna planavtal. 
 Mark- och exploateringsansvarig 2014-08-25 
 
10 Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 Nr 554/2014 
 Beslut om tillstånd till färdtjänst/riksfärdtjänst – enligt kommunens riktlinjer, 2014-08-01--
 2014-08-31. 
 Färdtjänsthandläggare 2014-09-03 

11 Trafikfrågor 
 Nr 503/2014 
 Beslut om utfärdande av föreskrift om trafik, transporter och kommunikationer enligt 
bemyndigande för kommunal trafiknämnd, 2014-07-31--2014-08-20. 
 Trafikplaneraren 2014-08-21 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
 Nr 489, 491/2014 
 Överenskommelse med annan kommun om placering av barn. 
 Verksamhetschef 2014-08-19 
 Nr 566/2014 
 Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. 
 Förskolechef 2014-09-12 

16 Grundskolan 
 Nr 478, 567/2014 
 Prövning om ett barn ska tas emot i grundsärskolan. 
 Verksamhetschef 2014-08-19, 2014-09-15 
 Nr 546-547/2014 
 Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. 
 Rektor 2014-09-01 

17 Gymnasieskolan 
 Nr 483/2014 
 Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen. 
Rektor 2014-08-15 

24 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
 Nr 490/2014 
 Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från annan kommun. 
 Verksamhetschef 2014-08-19 

Beredande utskottets protokoll 2014-08-26, § 27, 2014-09-09, § 29 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 211 
 

Kommunstyrelsens information 
Dnr       

 
Kommunstyrelsens ordförande (M) informerar om ärendet avseende deltagande i partnerskapet 
Business Region Borås  (BRB). Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, har 
rekommenderat medlemskommunerna att besluta om deltagande. Detta ärende har inte behandlats 
av kommunstyrelsen i Borås. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-10-06  

 
§ 212 

 

Förvaltningens information  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 213 
 

Delårsbokslut 2014 och revisorernas berättelse 
Dnr 2013.0437 

 
Sammanfattning 
Enligt fastställda riktlinjer för ekonomiuppföljning ska ett delårsbokslut göras per 2014-08-31. 

Från ekonomichefen föreligger skrivelse 2014-09-26 med delårsrapport 2014. Ekonomichefen 
föreslår att delårsbokslutet läggs till handlingarna. 

Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet kommer revisorerna att överlämna sitt utlåtande 
avseende delårsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-09-26  från ekonomichefen  

Kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningsrapporten avseende kommunens pensionsportfölj 2014-08-31 godkänns.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Delårsbokslutet 2014-08-01 läggs tillhandlingarna.  
 

 

Beslutet lämnas till 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 214 
 

Redovisning av motioner  
Dnr 2014.0482 

 
Sammanfattning 
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de motioner som 
är under beredning.  Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen 
av denna redovisning avskriva motioner från vidare behandling.  

I förteckning 2014-09-15 från administrativt processtöd redovisas de motioner vilkas beredning 
inte avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förteckning 2014-09-15 från administrativt processtöd   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna.  

 

 

 

 
 

  



    sid 275  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 215 
 

Redovisning av medborgarförslag   
Dnr 2014.483 

 
Sammanfattning 
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de 
medborgarförslag som är under beredning.  Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får 
kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva medborgarförslag från  
vidare behandling.  

I förteckning 2014-09-15 från administrativt processtöd redovisas de medborgarförslag vilkas 
beredning inte avslutats. 

Beslutsunderlag 
Förteckning 2014-09-15 från administrativt processtöd   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen  
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 216 
 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige  
Dnr 2014.484 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2014-08-18, § 179, plan för intern kontroll 2014. I denna plan ingår att 
politiska uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen varje år i oktober, ska redovisas. 

I en förteckning 2014-09-10 från verksamhetschef administrativt processtöd redovisas uppdrag 
från kommunfullmäktige med införda kommentarer från förvaltning om det arbete som pågår med 
respektive ärende. 

Beslutsunderlag 
Förteckning från administrativt processtöd 2014-09-10  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande ärenden kan avslutas genom att uppdraget utförts: 
§ 194/2004, § 72/2006, § 44/2007, § 121/2010, § 180/2010, § 39/2012, § 144/2012, § 146/2013, 
§ 149/2013, § 176/2013, § 11/2014, § 28/2014.  

I övrigt läggs redovisningen till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



    sid 277  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 217 
 

Rapport – ej verkställda beslut Sol och LSS 
Dnr 2014.0337 
 

Sammanfattning 
Ej verkställda beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) ska rapporteras till kommunens socialnämnd eller motsvarande och till 
kommunens revisorer. Från t f chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreligger skrivelse  
2014-09-05 med rapport avseende andra kvartalet 2014. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen 
överlämnar rapporten för kvartal två till kommunens revisorer och kommunfullmäktige för 
kännedom.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-09-05 från t f chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Protokollsanteckning 
Gulli Håkanson (FP) yrkar som ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ger förvaltningen i 
uppdrag att i kommande kvartalsrapporter redovisa hur många beslut enligt SoL respektive LSS 
som är fattade under kvartalet samt hur många av dessa som är verkställda. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Ordföranden (S) ställer under proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Gulli 
Håkansons tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Förvaltningen ges i uppdrag att i kommande kvartalsrapporter redovisa hur många beslut enligt 
SoL respektive LSS som är fattade under kvartalet samt hur många av dessa som är verkställda. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Rapport för andra kvartalet 2014 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs därefter 
till handlingarna. Vidare noteras att kommunstyrelsen gett förvaltning uppdraget att redovisa 
konkreta och tidssatta förslag till åtgärder för hur boendefrågan inom funktionsnedsättning ska 
säkerställas.   
 

Beslutet lämnas till 
Välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef funktionsnedsättning, 
verksamhetschef äldreomsorg  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06 
 

§ 218 
 

Stiftelser – donationsfonder  
Dnr 2014.0420 

 
Sammanfattning 
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2014-09-01 sammanställningar, årsredovisningar och 
revisionsrapporter 2013 för de stiftelser som kommunen förvaltar.  Ekonomichefen föreslår att 
stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2013 och att sammanställningar och 
årsredovisningar läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-09-01 från ekonomichefen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsernas/fondernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2013 och sammanställningar och 
årsredovisningar läggs till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 219 
 

Rättelse i detaljplan, del av Stadsskogen 1:1 m fl 
Dnr 2011.0358 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, § 82, att anta en detaljplan för del av Stadsskogen 1:1 
m fl, Ulricehamn. verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-08-26 att 
en justering godkänns av en felaktig nockhöjd i planen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-08-26 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad   

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
En justering godkänns av en felaktig nockhöjd i den antagna detaljplanen för del av Stadsskogen 
1:1 m fl, Ulricehamn.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 220 
 

Svar på motion om att utveckla förskoleverksamheten i Trädet 
Dnr 2013.0119 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-03-25, § 24, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion 
från Ing- Marie Andersson (C) om att Trädets förskoleverksamhet flyttas till skolan med två 
avdelningar och att nuvarande förskolebyggnad säljs.  

I skrivelse 2014-09-03 från verksamhetschef skolområde syd, redovisas att idag finns föreskolan i 
en modul, som är väl anpassad till verksamheten.  I skrivelsen föreslås att motionären anses 
besvarad.  

Beslutsunderlag 
Motion från Ing- Marie Andersson (C) 
Skrivelse 2014-09-03 från verksamhetschef skolområde syd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionen anses besvarad genom att Trädets förskoleverksamhet idag finns i en modul som är väl 
anpassad till för detta.   
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 221 
 

Svar på motion om målsättning för nya jobb 
Dnr 2009.0771 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2009-10-26, § 143, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion 
från Kristina Wilhelmsson (M) och Richard Hallifax (M) om att kommunen skapar ett klimat med 
en uttalad målsättning att 2000 nya jobb skapas inom kommunen fram till år 2020.  

I skrivelse 2014-08-28 från VD NUAB (Näringsliv Ulricehamn AB) redovisas bolagets arbete 
enligt ägardirektiven och som siktar till att stärka utvecklingen av näringslivet i kommunen. NUAB 
anser inte att ett ytterligare mål i verksamheten skulle stärka vår måluppfyllelse. Därtill är 
ambitionen 2000 nya arbetstillfällen till 2020 mycket hög och skulle kräva tillförsel av stora resurser 
till NUAB. 

Beslutsunderlag 
Motion från Kristina Wilhelmsson (M) och Richard Hallifax (M)  
Skrivelse 2014-08-28 från NUAB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
NUAB arbetar enligt de ägardirektiv kommunfullmäktige fastställt, med målsättningen 
25 000 invånare år 2020 och att stärka näringslivsutvecklingen i kommunen. Ytterligare mål i 
bolagets verksamhet, bedöms inte stärka måluppfyllelsen. Ambitionen 2000 nya arbetstillfällen till 
2020 mycket hög och skulle kräva att stora resurser tillförs NUAB. Mot denna bakgrund avslås 
motionen.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 222 
 

Svar på motion om grön textilnäring 
Dnr 2011.0310 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2011-04-26, § 83, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion 
från Arne Fransson (MP), Ingegerd Borg - Saviharju (MP) och Ulf Svensson (MP) om att en grön 
lokalt baserad textilsatsning initieras med lokal råvaruproduktion och tillverkning.  

I skrivelse 2014-08-13 från VD NUAB (Näringsliv Ulricehamn AB) redovisas att uppdraget inte 
kan genomföras inom gällande lagstiftning och utifrån de ägardirektiv och den strategi bolaget 
verkar inom. 

Beslutsunderlag 
Motion från Arne Fransson (MP), Ingegerd Borg - Saviharju (MP) och Ulf Svensson (MP)   
Skrivelse 2014-08-13 från NUAB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionens förslag kan inte genomföras inom gällande lagstiftning och inom de ägardirektiv och 
den strategi NUAB verkar inom. Mot denna bakgrund avslås motionen. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 223 
 

Svar på motion om handelsplatsen Ulricehamn 
Dnr 2013.0374 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 123, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion 
från Anders Andersson(C) och Jan-Åke Claesson (C) bland annat om att en handelsutvecklare 
anställs och att en strategisk plan för utveckling av handelsplatsen Ulricehamn tas fram.  

 I skrivelse 2014-09-04 från kommunchefen redovisas att en handelsutvecklare anställs och att 
motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 
Motion från Anders Andersson(C) och Jan-Åke Claesson (C)  
Skrivelse 2014-09-04 från kommunchefen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Genom att en handelsutvecklare anställs av NUAB, anses motionen besvarad.  

 

 

 
 

  



    sid 284 

    

Kommunstyrelsen  
Protokoll 2014-10-06    
 

§ 224 
 

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen  
Dnr 2014.0479 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2014-08-18, § 179, plan för intern kontroll 2014. I denna plan ingår att 
politiska uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen varje år i oktober, ska redovisas. 

I en förteckning 2014-09-10 från verksamhetschef administrativt processtöd redovisas 
beredningsläget för uppdrag från kommunstyrelsen med införda kommentarer från förvaltning om 
det arbete som pågår med respektive ärende.  

Beslutsunderlag 
Förteckning 2014-09-10 från administrativt processtöd.  

Kommunstyrelsens beslut   
Följande ärenden kan avslutas genom att uppdraget utförts eller att processen för att fullfölja 
uppdragen pågår eller i något fall att ett nytt beslut ersatt ett tidigare: 

§ 244/2009, § 177/2011, § 185/2011, § 11/2012, § 76/2012, § 111/2012, § 291/2013, § 133/2014.  

I övrigt läggs redovisningen till handlingarna. 

 

 
Beslutet lämnas till 
Verksamhetschef administrativt processtöd  

 

 
 

 

 
 
 

  



    sid  285 

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 225 
 

Förvaltningsorganisation 
Dnr 2014.0480 

 
 
Sammanfattning 
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-09-09 att den utvärdering som gjorts av 
förvaltningsorganisationen, visar att vissa förändringar fallit bra ut och andra mindre bra. I 
utvärderingen framkom exempelvis att kommunen fått ett bättre helhetstänk och förståelse för 
varandras verksamheter. Däremot utrycktes en otydlighet inom vissa områden och att det 
administrativa stödet behövde förbättras.  
 
Som ett led i detta föreslås nu justeringar av den organisationsförändring som genomfördes 2011. 
Inför rapporten har synpunkter samlats in från verksamhetschefer, centrala samverkansgruppen 
(CSG) och förvaltningsledning. Utifrån synpunkterna har sedan överväganden gjorts som mynnat 
ut i förslag till förändringar av förvaltningsorganisationen. Syftet har varit att hitta en organisation 
som på ett effektivare sätt kan skapa värde för de vi är till för. I skrivelsen föreslås att förändrad 
förvaltningsorganisation fastställs från och med 2015-01-01 med inriktning och genomförande 
enligt översyn av organisationsstrukturen.     
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-09-09 från kommunchefen  

Kommunstyrelsens beslut  
Förändrad förvaltningsorganisation fastställs från och med 2015-01-01 med inriktning och 
genomförande enligt översyn av organisationsstrukturen.    

 

 

Beslutet lämnas till 
Kommunchef 

 
 

  



    sid 286  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 226 
 

Skattesats 2015 
Dnr 2014.0494 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska under oktober upprätta förslag till budget för kommande år. 
Om det inte sker, måste kommunstyrelsen under oktober föreslå skattesatsen för det 
följande året. Budget/flerårsplan 2015-2016, ekonomiska styrprinciper och skattesats 
2015 ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.  

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2014-09-24 att kommunstyrelsen i avvaktan på 
detta beslut, föreslår oförändrad utdebitering för 2015 med 21:05 per skattekrona.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-09-24 från kommunstyrelsens ordförande.  

Kommunstyrelsens beslut  
Utdebiteringen för 2015 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona. 

 

Beslutet lämnas till 
Ekonomichef 
Verksamhetschef konsult och support 

 
 

  



    sid 287  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 227 
 

Handlingsplan – boende funktionsnedsättning 
Dnr 2014.0175 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-07, § 9, att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen med en tidssatt handlingsplan hur boendefrågan ska säkerställas inom 
funktionsnedsättning. Chef välfärd, lärande, samhällsutveckling och verksamhetschef 
funktionsnedsättning redovisade i skrivelse 2014-02-21 nuläge och förslag till framtida åtgärder.  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-24, § 72, att godkänna redovisningen men förvaltningen gavs 
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. Vid kommunstyrelsens sammanträde ges 
en information i ärendet, som även kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 
2014-11-03.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, § 9, och 2014-03-24, § 72. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens information läggs till handlingarna.  

Beslutet lämnas till 
Välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef funktionsnedsättning 

 
 

  



    sid 288  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 228 
 

Yttrande till Arbetsmiljöverket 
Dnr 2014.0136 

 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket genomförde under vårterminen 2014 en inspektion av huvudmannens 
arbetsmiljöarbete i Ulricehamns kommun. Vissa brister framkom vid inspektionen och 
Arbetsmiljöverket ställer krav på kommunen att vidta sådana åtgärder att bristerna åtgärdas. 
Kommunen ska informera Arbetsmiljöverket vad kommunen har gjort för att komma tillrätta med 
de brister som påtalats.  

I skrivelse 2014-09-09 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling överlämnar förvaltningen 
en redovisning av åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av de krav som ställts. I 
skrivelsen föreslås att redovisningen godkänns och att redovisningen översänds till 
Arbetsmiljöverket som kommunens yttrande.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-28 från Arbetsmiljöverket 
Skrivelse 2014-09-09 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling  
Yttranden till Arbetsmiljöverket avseende Tingsholm, Dalums skola, Hökerums skola, Stenbocks-
skolan och Ulrikaskolan 

Kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningens redovisning 2014-09-25 godkänns och översänds som kommunens yttrande till 
Arbetsmiljöverket.  

 

Beslutet lämnas till 
Arbetsmiljöverket 
Lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

 
 

  



    sid 289  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 229 
 

Handlingsplan – ökad måluppfyllelse i grundskolan 
Dnr 2011.0828 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 2011-12-28, § 351, en handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 
grundskolan. Kommunstyrelsen har därefter 2013-10-21, § 266, beslutat att en återkoppling ska ske 
till kommunstyrelsen i oktober 2014 av hur arbetet fortlöper.  

I skrivelse 2014-09-09 överlämnar verksamhetschefer skolområde nord och syd en uppföljning av 
handlingsplanen. Handlingsplanen beskriver förstärkningar inom fem områden och omfattar efter 
revidering totalt 3,6 mkr under åren 2012-2015. Följande är genomfört under 2012-2014: 
sommarskola, behörighetsgivande utbildning för lärare, tillsättning av specialpedagogtjänster, 
förstärkning av elevhälsan, nyanställning av rektorer, anställning av familjestödssamordnare, 
trådlösa nätverk till alla skolor samt en ny modell för det systematiska kvalitetsarbetet. I skrivelsen 
föreslås att uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-21, § 266 
Skrivelse 2014-09-09 från verksamhetschefer skolområde nord och syd  

Kommunstyrelsens beslut  
Uppföljningen av handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan, godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 

 

Beslutet lämnas till 
Lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschefer skolområde syd och 
nord 

 

 
 

  



    sid 290 

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 230 
 

Redovisning kränkande behandling  
Dnr 2014.0495 
 

Sammanfattning 
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling redovisar i skrivelse 2014-09-15 att samtliga 
skolområden gjort en uppföljning av antalet kränkningar inom förskolan, grundskolan och 
gymnasieskolan. Dessa har anmälts till kommunstyrelsen i egenskap av skolhuvudman, under 
vårterminen 2014. Nu redovisas en sammanställning av anmälningar. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-09-15 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna.  

 

 

Beslutet lämnas till 
Lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

 

 
 

  



    sid 291  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 231 
 

Digital agenda i Västra Götaland 
Dnr 2014.0315 

 
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen överlämnar för yttrande i skrivelse 2014-06-04 förslag till mål- och 
strategidokumentet digital agenda i Västra Götaland.  

Tre övergripande mål finns: 

Enklare vardag för privatpersoner och företag 
Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund redovisar i skrivelse att direktionen beslutat att 
förbundet ska ta fram ett förslag på gemensamt remissvar på förslaget.  

Verksamhetschef IT föreslår i skrivelse 2014-08-22 att kommunstyrelsen besvarar Boråsregionens 
förslag till gemensamt remissvar till Västra Götalands läns regionala digitala agenda.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-06-04 från Västra Götalandsregionen 
Skrivelse 2014-06-27 från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund 
Skrivelse 2014-08-22 från verksamhetschef IT  

Kommunstyrelsens beslut 
Som kommunens yttrande över förslag till digital agenda i Västra Götaland, översänds skrivelse 
2014-08-22 från verksamhetschef IT med bilagda kommentarer och synpunkter.  

 

 

Beslutet lämnas till 
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund 
Chef intern service 
Verksamhetschef IT 

 
 

  



    sid 292  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 232 
 

Överenskommelse – kvarteret Ekan, Ulricehamn 
Dnr 2014.0451 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-09-02 att en 
överenskommelse godkänns för att reglera gatu- och parkeringsanläggningar inom kvarteret Ekan 
1 och 7, Ulricehamn.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-09-02 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens beslut 
Överenskommelse med Åsunden Båten AB godkänns för gatu- och parkeringsanläggningar inom 
kvarteret Ekan 1 och 7, Ulricehamn. 

 

Beslutet lämnas till 
Kommunchef 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

 
 

  



    sid 293  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 233 
 

Planbesked – del av fastigheten Bogesund 1:230 m fl (Hemrydsgatan) 
Dnr 2014.0358 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-09-01 att kommunen ställer 
sig positiv till att en ny detaljplan tas fram för del av fastigheten Bogesund 1:230 m fl, Kvarnryd, 
Ulricehamn. STUBO har ansökt om planbesked och avsikten är att uppföra 2-3 flerbostadshus i 
åtta våningar vid Hemrydsgatan.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-09-01 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

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

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunen ställer sig positiv till att en ny detaljplan tas fram för del av fastigheten Bogesund 
1:230 m fl, Kvarnryd, Ulricehamn. 

 

 

Beslutet lämnas till 
Kommunchef 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

 
 

  



    sid 294  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 234 
 

Utemiljö och trafiksituation vid ny förskola, Ulricehamn 
Dnr 2013.0422 

 
Sammanfattning 
I anslutning till att investeringsanslag beviljades för ny förskola vid Tingsholm, gav 
kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen om hur barnens 
utemiljö och trafiksituation skall utformas. Detta skulle utredas och beslutas innan byggnation får 
startas. 

Verksamhetschef fastighet lämnar i skrivelse 2014-09-09 en redovisning avseende buller, 
trafiksituation och utemiljö. I skrivelsen föreslås att klartecken härigenom ges till byggnation.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-09, § 212 
Skrivelse 2014-09-09 från verksamhetschef fastighet 

Kommunstyrelsens beslut  
Genom förvaltningens redovisning av utemiljö och trafiksituation, kan byggnationen för ny 
förskola vid Tingsholm starta. 

 

 

Beslutet lämnas till 
Chef intern service 
Verksamhetschef fastighet 

 
 

  



    sid 295  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 235 
 

Regler för direktupphandling 
Dnr 2014.0481 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef konsult och support överlämnar i skrivelse 2014-09-05 förslag till nya regler för 
direktupphandling. Förslaget baseras på att nya regler för direktupphandling gäller från 2014-07-01.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-09-05 från verksamhetschef konsult och support  

Kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för direktupphandling fastställs.  

 

 

Beslutet lämnas till 
Chef intern service 
Verksamhetschef konsult och support 
Författningshandboken 

 
 

  



    sid 296  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 236 
 

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.  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-08, § 204, att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-10-06. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-05-20 från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen avvaktar med att lämna yttrande till direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund, i avvaktan på regeringens förslag till budget 2015. 

 

 

Beslutet lämnas till 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
Lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 
Verksamhetschef skolområde Tingsholm 

 
 

  



    sid 297  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 237 
 

Omfördelning av medel – underhåll fastigheter 
Dnr 2013.0437 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef fastighet redovisar i skrivelse 2014-09-13 att fastighet i budget 2014 tillfördes en 
ramförstärkning om 5 Mkr för rivning och sanering av växthustomten i Villastan, Ulricehamn. 
Projektering och upphandling har genomförts till en kostnad om 3 000 Mkr. I skrivelsen föreslås 
återstående medel, som var avsedda för rivning och sanering av växthustomten i Villastan, får 
användas till eftersatt underhåll och rivningsåtgärder i andra fastigheter. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-09-13 från verksamhetschef fastighet 

Kommunstyrelsens beslut  
Återstående 2 Mkr från ramförstärkning i budget 2014 för fastighet, får tas i anspråk för 
underhålls- och rivningsåtgärder i övriga fastigheter.  

 

Beslutet lämnas till 
Chef intern service 
Verksamhetschef fastighet 
Ekonomichef 
Verksamhetschef konsult och support 
 

 
 

  



    sid 298  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 238 
 

Kommunal organisation, kompetens och strategi för upphandling av varor 
och tjänster 
Dnr 2009.0769, 2011.0693 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2009-10-26, § 142, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion 
från Barbro Westermark (S), Jan-Olof Sundh (V) och Ingegerd Borg - Saviharju (MP) om att 
säkerställa kommunal organisation, kompetens och strategi för upphandling av varor och tjänster.  

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 173, att motionens fyra förslag besvaras enligt 
följande: 

1. Kommunfullmäktige har fastställt program med riktlinjer för konkurrensprövning. 
Därutöver finns i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet mål som rör detta. 
Kommunstyrelsen gavs därför i uppdrag att komplettera dessa dokument med en mer 
detaljerad strategi. 

2-4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att klarlägga vad som behövs avseende kompetens 
och organisation för att möta de nya krav som ställs på kommunen utifrån om verksamhet 
överförs till privata aktörer. Kommunstyrelsen ges vidare uppdraget att arbeta fram rutiner 
för att kontinuerligt följa upp de avtal som tecknats med privata aktörer så att de efterlevs 
under hela avtalsperioden.  

Kommunfullmäktige beslutade vidare att kommunstyrelsen regelbundet ska informeras om hur 
arbetet fortlöper med en första rapport i januari 2012. Härigenom beslutade kommunfullmäktige 
att motionen antagits. 

Beslutsunderlag 
Motion 2009-10-23 från Barbro Westermark (S), Jan-Olof Sundh (V) och Ingegerd Borg - 
Saviharju (MP) 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 173 
Skrivelse 2011-08-12 från ekonomichefen  

Kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram nya riklinjer för upphandling och att ta fram nya riktlinjer 
för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet.  

Detta arbete ska ha sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut § 173/2011 och vidare i ny 
lagstiftning inom området, nya EU-direktiv samt i de beslut som tagits av kommunfullmäktige bl a 
avseende sociala och etiska krav och brott mot kommunens regelverk enligt kommunfullmäktige § 
98/2014.  

      sid 299  

Beslutet lämnas till 
Kommunchef 



Chef intern service  
Verksamhetschef konsult och support 

 

 
 

  



    sid 300  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 239 
 

Modell för jobb, kompetens och kvalitet 
Dnr 2009.0464 

 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-06-22, § 156, initierar Mattias Josefsson (S) ett ärende 
om en trestegsmodell för att säkra jobb, kompetens och kvalitet i Ulricehamn.  

Kommunstyrelsen beslutade att ärendet först ska beredas av kommunledningskontoret för vidare 
beslut i kommunstyrelsen. 

I skrivelse 2010-02-01 från kommunledningskontoret lämnas en sammanfattande kommentar till 
de olika delarna i skrivelsen. Därutöver redovisades vissa underlag som bilagor. Därefter har 
skrivelsen inte lyfts för politisk behandling. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Mattias Josefsson  
Skrivelse 2010-02-01 från kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsens beslut  
En genomgång av det material som togs fram av förvaltningen 2010, visar att många av de 
frågeställningar som lyfts fram i detta ärende, har tagits omhand i den nya organisationen (som 
exempel kan nämnas ärende- och dokumenthantering, relevant arkivkompetens, kompetens inom 
upphandlingsområdet och specialistkompetens inom miljö och samhällsbyggnad).  

Den reviderade förvaltningsorganisationen som gäller från 2015, har bl a syftet att ge ökad 
tydlighet av roller med kundens fokus och en effektivare organisation. För att kommunstyrelsen 
ska få en bättre kännedom om det långsiktiga perspektivet, ges förvaltningen nu i uppdrag att 
redovisa hur man arbetar med att kartlägga och säkerställa en lågsiktig kompetens och kvalitet. 
Eventuella bristyrken ska redovisas samt om så krävs, ska förvaltningen ge förslag till politiska 
ställningstaganden för att stärka kommunens möjligheter att säkerställa kommunen kompetens 
långsiktigt. 

 

Beslutet lämnas till 
Kommunchef 
Personalchef 

 
 

  



    sid 301  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 240 
 

Investering – verksamheter inom välfärd, lärande och samhällsutveckling 
Dnr 2014.0496 

 
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 2014-10-06 att ansökan beviljas för investeringsmedel för 
inventarier till verksamheter inom välfärd, lärande och samhällsutveckling med totalt 1 986 tkr. 
Vidare föreslås att kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-10-06 från ekonomichefen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förvaltning (verksamheterna skolområde nord, syd respektive Tingsholm, 
individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och arbete och fritid) ges investeringsmedel för 
inventarier med totalt 1 986 tkr.  Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.  

 

 

Beslutet lämnas till 
Lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschefer skolområde nord, syd 
och Tingsholm, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och arbete och fritid 
Ekonomichef 
Verksamhetschef konsult och support 

 
 

  



    sid 302  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 241 
 

Svar på medborgarförslag om äldreomsorgens budget 
Dnr 2013.0573 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-11-25, § 158, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Margareta Gustavsson om äldreomsorgens budget.  

T f verksamhetschef äldreomsorg redovisar i skrivelse 2014-08-17 bland annat verksamhetens 
arbete med kvalitet och effektivitet och genomlysning av organisationen för att nå en budget i 
balans. I skrivelsen föreslås att medborgarförslaget härigenom är besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-11-16 från Margareta Gustavsson 
Skrivelse 2014-08-17 från t f verksamhetschef äldreomsorg 

Kommunstyrelsens beslut  
I förvaltningens underlag redovisas det arbete som löpande fortgår med att utveckla kvalitet och 
effektivitet inom äldreomsorgen och samtidigt genomlysa organisationen för att uppnå en budget i 
balans. Den budget äldreomsorgen har, fastställs av kommunfullmäktige. Om behoven ökar och 
det medför behov av en ökad budgetram, är det en fråga för fullmäktige att ta ställning till detta 
och väga det mot behov inom kommunens andra verksamheter. Härigenom har medborgarförslag 
besvarats.  

 

 

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

 
 

  



    sid 303  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 242 
 

Svar på medborgarförslag om trådbunden Internet- och 
telefoniuppkoppling i skolor 
Dnr 2014.0008 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-01-27, § 3, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Kalle Hellberg om att kommunen använder trådbunden 
Internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös i alla kommunala förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor.  

Verksamhetschef IT hänvisar i skrivelse 2014-06-26 till Strålskyddsmyndighetens bedömning att ny 
forskning inte tyder på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa 
datornätverk. Mot denna bakgrund föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-01-04 från Kalle Hellberg 
Skrivelse 2014-06-26 från verksamhetschef IT 

Kommunstyrelsens beslut  
Av förvaltningens underlag framgår att Strålskyddsmyndigheten bedömer att ny forskning inte 
tyder på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa datornätverk. Mot denna 
bakgrund avslås medborgarförslaget.  

 

 

Beslutet lämnas till 
Kalle Hellberg 
Chef intern service 
Verksamhetschef IT 

 
 

  



    sid 304  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 243 
 

Svar på medborgarförslag om belysning på gc-väg i Nitta 
Dnr 2014.0311  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-06-23, § 61, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från K-G Fridén om belysning på gång- och cykelväg i Nitta. 

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-08-26 att medborgarförslaget 
antas förutsatt att verksamheten tillförs medel för uppsättning och driftkostnader.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-06-03 från K-G Fridén 
Skrivelse 2014-08-26 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens beslut  
Frågan om anslag för investering och drift av belysning på gång- och cykelbana, Nitta, hänskjuts till 
arbetet med 2015 års budget. Medborgarförslag har härigenom besvarats.  

 

Beslutet lämnas till 
K-G Fridén 
Kommunchef 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 
 

  



    sid 305  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 244 
 

Svar på medborgarförslag om renhållning av trottoarer 
Dnr 2014.0320 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-06-23, § 62, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Sten Claesson om renhållning på trottoarer i centralorten. 

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-08-26 att medborgarförslaget 
avslås med hänvisning till de kostnader det skulle medföra om kommunen övertar detta ansvar. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-06-04 från Sten Claesson 
Skrivelse 2014-08-26 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

Kommunstyrelsens beslut  
Mot bakgrund av förvaltningens redovisning av kostnader för renhållning av trottoarer, avslås 
medborgarförslaget.  

 

Beslutet lämnas till 
Sten Claesson 
Kommunchef 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 

 
 

  



    sid 306  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 245 

 
Svar på medborgarförslag om lokal för hundträning 
Dnr 2013.0512 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-11-25, § 155, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Marina Carlsson om lokal för hundträning.  

Verksamhetschef fastighet föreslår i skrivelse 2014-08-26 att medborgarförslaget avslås med 
hänvisning till att förvaltningen inte har några lokaler som är lämpliga för hundträning. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-10-20 från Marina Carlsson 
Skrivelse 2014-08-26 från verksamhetschef fastighet  

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning dels till att kommunen inte har några lämpliga lokaler 
och dels till att det inte heller är ett ansvar för kommunen att ordna lokaler för hundträning. 

 

 

Beslutet lämnas till 
Marina Carlsson 
Chef intern service 
Verksamhetschef fastighet 

 
 

  



    sid 307  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 246 
 

Svar på medborgarförslag om placering av lekplats, Ulricehamn  
Dnr 2013.0450 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 128, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Carita Lehtonen om placering av lekplats på f d 
järnvägsområdet, Ulricehamn.  

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-09-02 att medborgarförslaget 
antas då delar av lekplatsen Ulrikaparken har placerats i den föreslagna dungen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-19 från Carita Lehtonen 
Skrivelse 2014-09-02 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad   

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att delar av lekplatsen Ulrikaparken har placerats i 
den föreslagna dungen.  

 

Beslutet lämnas till 
Carita Lehtonen 
Kommunchef 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 
 

  



    sid 308  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-10-06  
 

§ 247 
 

Svar på medborgarförslag om lekplats vid Åsunda sjöstad 
Dnr 2013.0454 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 129, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Britt-Marie Jobrant om lekanläggning på grönområdet vid 
Åsunda sjöstad.  

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-08-26 att medborgarförslaget 
antas då lekplatsen Ulrikaparken har invigts på området.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-19  från Britt-Marie Jobrant 
Skrivelse 2014-09-02 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad   

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att lekplatsen Ulrikaparken har invigts på 
området.  

 

 

 

Beslutet lämnas till 
Britt-Marie Jobrant 
Kommunchef 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 
 

  



    sid 309 

    

Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-10-06 

 
§ 248 

 

Information  
Dnr 2014.0435, 2014.0434, 2012.0238, 2014.0457, 2014.0079, 2014.0085. 2014.0193, 2014.0131 
 
1. Kommuninvest delårsrapport 2014. 

2. Informations- och prognosbrev 2014-08-18 från Länsstyrelserna, Migrationsverket och 
 Arbetsförmedlingen. 

3. Direktionsprotokoll 2014-06-29 från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

4. Sjuhärads Samordningsförbunds halvårsrapport 2014. 

5. Styrelseprotokoll 2014-08-19 från Sjuhärads Samordningsförbund. 

6. Länsstyrelsens beslut – ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk, Ekesbo – 
 Miljöprövningsdelegationen avslår ansökan. 

7. Polisens informationsbrev om stölder och inbrott i skolor. 

8. Skolinspektionens beslut angående ansökan om godkännande som huvudman för 
 gymnasieskola i Borås kommun, ”Lärande i Sverige AB” – ansökan avslås. 

9. Skolinspektionens beslut angående ansökan om godkännande som huvudman för 
 gymnasieskola i Borås kommun, ”Nya Designgymnasiet AB” – ansökan godkändes. 

10. Skolinspektionens beslut angående ansökan om godkännande som huvudman för 
 gymnasieskola i Borås kommun ”Drottning Blankas Gymnasieskola AB”, - ansökan 
 godkändes. 

11. Förvaltningsrättens dom – kommunstyrelsens beslut 2014-03-10, bidrag till fristående skolor,  
 överklagandet avslås. 
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