
    

 
Kommunstyrelsens sammanträde 
 
Tisdag 16 december 2014 kl 9.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, 
stadshuset (obs ! tiden).  

 
Ärendelista 

 
§ 303 Fastställelse av ärendelista 
§ 304 Delegationsbeslut 
§ 305 Kommunstyrelsens information (föranmäls till ordförande) 
§ 306 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen  

 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige 

§ 307  Yttrande måldokument vuxenutbildning  

§ 308  Redovisning – ”En väg in” för nyanlända barn/elever 

§ 309 Redovisning klassmormor/morfar 

§ 310  Svar på motion om attityd till skolan 

§ 311  Svar på motion om luciafirande kommunfullmäktige 

§ 312  Svar på motion om resor för förtroendevalda 

 Kommunstyrelsens beslutsärenden 

§ 313  Budget och verksamhetsplan 2015 – Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund 

§ 314  Budget och verksamhetsplan 2015 – SÄRF 

§ 315  Resursfördelningsmodell förskolan 

§ 316 Bidrag till fristående enheter – förskolor och annan pedagogisk verksamhet  

§ 317  Bidrag till förskoleklasser, grundskolor och fritidshem 

§ 319  Bidrag till fristående gymnasier 

§ 320  Planprioriteringar 



§ 321  Revisionsrapport intern kontroll 

§ 322  Avsiktsförklaring Jämställt Västra Götaland 2014-2017 

§ 323  Trehjulig elcykel till äldreboende  

§ 324  Tilläggsavtal – samverkansnämnd IT 

§ 325  Svar på medborgarförslag – sly vid Marbäcksvägen 

§ 326  Svar på medborgarförslag – uppröjning Marbäcksvägen 

§ 327   Ärenden för kommunstyrelsens information 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-12-16 

 Tid och plats Tisdag den 16 december 2014 kl. 9.00-11.50, i kommunfullmäktiges  
  sessionssal, stadshuset 

 Ledamöter Lars Holmin (M), ordförande 
Mattias Josefsson (S), vice ordförande 
Göran Isaksson (S) 
Inga-Kersti Skarland (S) 
Celso Silva Gonçalves (S), §§ 306-327 
Roger Wilhelmsson (M) 
Margareta Juliusson (M) 
Björn Thelfer (M) 
Anders Andersson (C) 
Ann Stockzelius (C), §§ 303-319, 321-327 
Liselotte Andersson (C) 
Gulli Håkanson (FP) 
Arne Fransson (MP) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Olof Sundh (V) 

 
 Ersättare  Birgitta Molander (M) 

Catharina Ståhl Lind (S) tjg §§ 303-305 
Tommy Mårtensson (S) 
Aira Eriksson (S) 
Eva Grönbäck (M) 
Roland Eriksson (FP)  
Allan Olsson (KD), kl 10.45-11.50 
Roland Karlsson (C), tjg § 320 
Ing-Marie Andersson (C) 
 Bengt Leander (C) 
Perallan Orrbeck (FP) 
Petra Wolf (MP) 
Roger Andersson (V) 
 

 Justerare  Cristina Bernevång 
 Tid och plats för justering  2014-12-19 kl 13.45, stadshuset 

 
 ANSLAG/BEVIS  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-12-16 
 
Datum då anslaget sätts upp 2014-12-19            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 
  Lars Lindbergh, personalchef 
  Sebastian Olofsson, verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 
  Kajsa Rieden, planarkitekt 
  Johan Hallman, enhetschef samhällsutveckling  
  Magnus Andersson, verksamhetschef individ och familjeomsorg 
  Liselotte Hylander, enhetschef arbetsmarknadsorganisation 
  Ottilia Lönnqvist, ekonom 
  Niklas Ternstedt, informatör 
  Anita Dalengren, kommunsekreterare 
   

 

 Underskrifter Sekreterare  Anita Dalengren 

 

  Ordförande Lars Holmin (M) 

 
 
 Justerare Cristina Bernevång (KD) 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-12-16 

 
§ 303 

 

Ärendelista  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelistan fastställs. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-12-16 

 
§ 304 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2011-01-10, § 30, fastställt en delegationsordning. Beslut som fattas med 
stöd av denna delegation, ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Följande delegationsbeslut anmäls: 

2 Allmänna ärenden 
 Nr 685/2014 
 Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpsarbetet med Borås Stad och inköpscentraler. 
 Inköpscontroller 2014-11-14 
 Nr 678/2014 
 KS 2014.0331 
 Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
 motsvarande. 
 Enhetschef 2014-11-06 
 Nr 667, 671, 683/2014 
 KS 2014.0001 
 Beslut om folkhälsoinsatser. 
 Folkhälsoplaneraren 2014-10-29, 2014-10-30, 2014-11-12 
 Nr 661/2014 
 KS 2012.0518 
 Avge yttrande som ankommer på KS när remisstiden inte medger att ärendet behandlas på 
 ordinarie sammanträde med KS. 
 Kommunstyrelsens ordförande 2014-10-23 

4 Fastighetsärenden 
 Nr 662, 666/2014 
 Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med 
 kommunfullmäktige fastställda markpriser. 
 Mark- och exploateringsansvarig 2014-10-24, 2014-10-28 
 Nr 686/2014 
 Godkänna avtal om arrende, jakträtt, servitut, vägrätt, parkering och andra nyttjanderätter 
 avseende kommunens fastigheter även som uppsäga/nyteckna avtal. 
 Mark- och exploateringsansvarig 2014-11-17 
 Nr 675-676, 689-690/2014 

       sid 380      



 

 Teckna hyresavtal i av annan ägd fastighet. 
 Verksamhetschef fastighet 2014-10-21, 2014-10-23, 2014-11-07, 2014-11-11 
 Nr 679/2014 
 KS 2014.0004 
 Upplåta offentlig plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar och 
 ställningar m.m. 
 Trafikplaneraren 2014-11-07 

7 Personalärenden 
 Nr 663, 665/2014 
 Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget. 
 Processchef 2014-10-16 
 Verksamhetschef 2014-10-28 
 Nr 659, 672, 673, 681, 684/2014 
 Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader. 
 Verksamhetschef 2014-10-20, 2014-10-27, 2014-10-28, 2014-11-11 
 Nr 673, 680/2014 
 Beslut om ledighet med bibehållen lön enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar. 
 Verksamhetschef 2014-11-03, 2014-11-06 

8 Planärenden 
 Nr 664/2014 
 Godkänna planavtal. 
 Mark- och exploateringsansvarig 2014-10-27 

10 Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 Nr 687/2014 
 Beslut om tillstånd till färdtjänst – enligt kommunens riktlinjer, 2014-10-01--2014-10-31. 
 Färdtjänsthandläggare 2014-11-17 

11 Trafikfrågor 
 Nr 668, 669-670/2014 
KS 2014.0506, 2014.0503 
 Beslut om utfärdande om föreskrift om trafik, transporter och kommunikationer enligt 
bemyndigande för kommunal trafiknämnd, 2014-08-21--2014-10-28. 
Trafikplaneraren 2014-10-29 

12 Yttrande, anmälningar m m inom verksamheterna IFO, funktionsnedsättning och 
äldreomsorg 
Nr 660/2014 
Avge yttrande till tingsrätt angående förordnande av god man/förvaltare eller särskild 
förordnad vårdnadshavare. 
Handläggare 2014-10-23 
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17 Gymnasieskolan 
 Nr 688/2014 
 Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen. 
 Rektor 2014-11-13 
 Nr 674/2014 
 Beslut att elev ska få byta studieväg. 
 Rektor 2014-11-03 

22 Utbildning i svenska för invandrare 
 Nr 682/2014 
 Beslut att minska utbildningens omfattning. 
 Rektor 2014-11-10 

Beredande utskottets protokoll 2014-11-11, § 40. 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-12-16 

 
§ 305 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Inga-Kersti Skarland (S) informerar om möte i Boråsregionens etableringsråd. 
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Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-12-16 

 
§ 306 

 

Förvaltningens information  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16     
 

§ 307 
 

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. Beredningen har lämnat ett förslag som 
kommunfullmäktige 2014-04-28, § 43, beslutade att lämna till kommunstyrelsen för yttrande.  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-02, § 141, att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till yttrande över måldokument för folkhälsoarbete utifrån aspekterna laglighet, ekonomi 
och konsekvenser.  

Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschef skolområde Tingsholm föreslår 
i skrivelse 2014-11-27 att måldokumentet antas med beaktande av de aspekter avseende laglighet, 
ekonomi och konsekvenser som framgår av förvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28, § 43  
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, § 141 
Skrivelse 2014-11-27 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschef 
skolområde Tingsholm  

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom beredningens måldokument för 
vuxenutbildning med stöd av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och 
konsekvenser och att kommunstyrelsen föreslås få uppdraget att arbeta enligt detta. 

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom beredningens måldokument 
för vuxenutbildning med stöd av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och 
konsekvenser med undantag av skrivningen under ”Ekonomi” på mål 2. Vidare att 
kommunstyrelsen uttalar att det i nuläget är svårt att fullt ut bedöma behovet av ytterligare 
personalresurser för en ökad samverkan i linje med det som anges under mål 2. Hur stora 
personalresurser som krävs behöver utredas ytterligare i det fortsatta arbetet. 

Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom beredningens måldokument för vuxenutbildning med stöd av 
förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser med undantag av 
skrivningen under ”Ekonomi” på mål 2. Vidare att kommunstyrelsen uttalar att det i nuläget är 
svårt att fullt ut bedöma behovet av ytterligare personalresurser för en ökad samverkan i linje med 
det som anges under mål 2. Hur stora personalresurser som krävs behöver utredas ytterligare i det 
fortsatta arbetet. 

Kommunstyrelsen föreslås få uppdraget att arbeta enligt detta. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 308 
 

Redovisning ” En väg in” 
Dnr 2013.0164 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 147, beslutat att besvara en motion om undervisning av 
nyanlända invandrarelever. Med hänvisning till det arbete som påbörjas höstterminen 2013 för 
nyanlända invandrarelever i förskola/grundskola respektive på Tingsholmsgymnasiet, ansågs 
motionen besvarad. Kommunfullmäktige beslutade vidare att en utvärdering av verksamheten ”en 
väg in” ska ske snarast efter läsåret 2013/2014. 

Verksamhetschef skolområde syd och rektor Tingsholmsgymnasiet överlämnar i skrivelse  
2014-11-14 en utvärdering och föreslår att den läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30, § 147 
Skrivelse 2014-11-14 från verksamhetschef skolområde syd och rektor Tingsholmsgymnasiet  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Utvärderingen läggs till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 309 
 

Redovisning klassmorfar/mormor 
Dnr 2007.0185 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2007-12-17, § 178, beslutat att, med hänvisning till svar från barn- och 
utbildningsnämnden, anta en motion om klassmorfar/mormor. Kommunfullmäktige beslutade 
vidare att en uppföljning skulle göras efter ett år avseende vilka effekter införande av 
klassmorfar/mormor etcetera har fått.  

Verksamhetschefer skolområde nord och syd föreslår i skrivelse 2014-11-14 att uppföljningen läggs 
till handlingarna. I skrivelsen redovisas att det inom grundskolan inte vid något tillfälle funnits 
någon person som fungerat som klassmorfar/-mormor. Förvaltningen kan inte bedöma hur och 
om frånvaron av klassmorfar/-mormor har påverkat situationen/miljön i skolan. Kamratstödjare 
har under flera år funnits med som stöd vid kommunens båda högstadieskolor. Deras funktion och 
roll har i stora delar varit densamma som den som var tänkt för klassmorfar/-mormor. Under flera 
år har kamratstödjare funnits vid högstadieskolorna och personer som ger läxhjälp vid 
Bogesundsskolan. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-17, § 178  
Skrivelse 2014-11-14 från verksamhetschefer skolområde nord och syd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Av förvaltningens skriftliga redovisning framgår att klassmorfar/mormor inte införts i skolan. Av 
kompletterande muntlig redovisning har framkommit att försök har gjorts att hitta personer som 
skulle kunna fungera på detta sätt i skolan. Förfrågningar har gått ut via föräldramöten, brukarråd 
och kontakter med pensionärsorganisationer och även via kommunens volontärsamordnare på 
Oasen men intresse har inte funnits. Med detta får redovisningen läggas till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 310 
 

Svar på motion om attityd till skolan 
Dnr 2014.0168 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 20, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion 
från Inga-Kersti Skarland (S) om att det tas fram en åtgärdsplan för att aktivt förebygga och ta itu 
med skolk på alla nivåer samt en policy för samverkan med vårdnadshavare.   

Verksamhetschefer skolområde nord och syd föreslår i skrivelse 2014-11-18 att motionen anses 
besvarad. I skrivelsen redovisas förvaltningens arbete. Med utgångspunkt från det som sägs i 
läroplanen sker samverkan med vårdnadshavarna genom utvecklingssamtal, föräldramöten och 
brukarråd, samt i den dagliga kontakten i de fall det behövs. Varje skola upprätthåller en god 
relation med respektive elevs vårdnadshavare och dialogen anpassas utifrån den enskilda elevens 
situation. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-03-21 från Inga-Kersti Skarland (S) 
Skrivelse 2014-11-18 från verksamhetschefer skolområde nord och syd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Genom förvaltningens redovisning av skolans arbete med att förebygga skolk, anses motionen 
besvarad.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 311 
 

Svar på motion om luciafirande 
Dnr 2014.0552 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-10-27, § 109, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion 
från Niclas Sunding (SD) och Mattias Bengtsson (SD) om att luciafirande vid kommunfullmäktige 
sker på icke arvoderad tid. 

T f verksamhetschef administrativt processtöd föreslår i skrivelse 2014-11-17 att motionen avslås. 
Lucia är en mycket gammal svensk kulturtradition, som är värd att bevara. Den nuvarande 
konstruktionen av arvodesregler för förtroendevalda, har under de senaste fyra åren inte medfört 
någon extra kostnad för det korta luciaframträdandet.   

Beslutsunderlag 
Motion 2014-10-25 från Niclas Sunding (SD) och Mattias Bengtsson (SD) 
Skrivelse 2014-11-17 från t f verksamhetschef administrativt processtöd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Lucia är en mycket gammal svensk kulturtradition, som är värd att bevara. Den nuvarande 
konstruktionen av arvodesregler för förtroendevalda, har under de senaste fyra åren inte medfört 
någon extra kostnad för det korta luciaframträdandet.  Motionen avslås. 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 312 
 

Svar på motion – reseersättning för förtroendevalda 
Dnr 2014.0534 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-10-27, § 107, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion 
från Mikael Levander (NU) om reseersättning för förtroendevalda.  

Tf verksamhetschef administrativt processtöd redovisar i skrivelse 2014-11-19 att helt olika 
lagstiftning och intentioner ligger till grund för de olika regelverken för resor för gymnasieelever 
och förtroendevalda. Alla ska ha samma grundförutsättningar för politiskt arbete - förutom 
ekonomiska aspekter handlar det om tid och logistik – om möjligheten att kombinera ett aktivt 
familje- och yrkesliv med ett politiskt uppdrag.  Med hänvisning till detta föreslås ingen förändring 
av avståndsgränsen för förtroendevalda och att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-10-23 från Mikael Levander (NU) 
Skrivelse 2014-11-19 från tf verksamhetschef administrativt processtöd 

Protokollsanteckning 
Ordföranden (M) yrkar att frågan hänskjuts till kommande översyn av ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda inför nästa mandatperiod.  Härigenom har motionen besvarats. 

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att alla ska ha likvärdiga villkor för politiskt arbete, oavsett om man 
bor i centralorten eller i övriga delar av kommunen. Ekonomiska eller fysiska förutsättningar ska 
inte få hindra en person boende utanför centralorten att ta ett politiskt uppdrag. Ingen förändring 
av avståndsgränsen för förtroendevalda är aktuell och motionen avslås. 

Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Inga-Kersti Skarlands yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Alla ska ha likvärdiga villkor för politiskt arbete, oavsett om man bor i centralorten eller i övriga 
delar av kommunen. Ekonomiska eller fysiska förutsättningar ska inte få hindra en person boende 
utanför centralorten att ta ett politiskt uppdrag. Ingen förändring av avståndsgränsen för 
förtroendevalda är aktuell och motionen avslås.  
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 313 
 

Budget och verksamhetsplan Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2014.0572 

 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund har 2014-10-23, § 48, beslutat att 
för egen del anta budget 2015 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-11-07 från Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund   

Kommunstyrelsens beslut  
Budget och verksamhetsplan 2015 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund godkänns.  

 

Beslutet lämnas till 
Boråsregionen – Sjuhärads kommnalförbund 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 314 
 

 

Budget och verksamhetsplan SÄRF 
Dnr 2014.0548 

 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2014-10-03, § 47, beslutat 
att fastställa budget och verksamhetsplan 2015. Budgetramen bygger på en höjning av 
kommunbidraget med 3 %.  

Beslutsunderlag 
Beslut av direktionen för SÄRF 2011-10-03, § 47 

Kommunstyrelsens beslut  
Budget och verksamhetsplan 2015 för SÄRF läggs till handlingarna som information till 
kommunstyrelsen.     

 

Beslutet lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 315 
 

Resursfördelningsmodell förskolan 
Dnr 2012.0101 

 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschefer skolområde nord och syd redovisar i skrivelse 2014-12-01 att bl a med hänsyn 
till Skolverkets allmänna råd, behöver resursfördelningsmodellen för förskolan justeras.  Förslaget 
till ny resursfördelningsmodell utgår från den faktiska tiden som barnet vistas i förskolan.  
Socioekonomiska faktorer läggs till för att förbättra likvärdigheten mellan förskolorna med syftet 
att skapa likvärdiga förutsättningar för barnen oberoende av vilken förskola de går på.  
Till de förskolor som bara har en avdelning, fördelas resurser så att miniminivån på årsarbeten 
aldrig understiger 3,5. Den nya resursfördelningsmodellen föreslås utvärderas i slutet av 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-12-01från verksamhetschefer skolområde nord och syd  

Kommunstyrelsens beslut  
Resursfördelningsmodell för förskolan fastställs. En utvärdering görs i slutet av 2015 efter det 
andra avstämningstillfället i oktober. 

 

 

Beslutet lämnas till 
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschefer skolområde nord och syd 
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Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16      
 

§ 316 
 

Bidrag till fristående enheter – förskolor och annan pedagogisk verksamhet 
Dnr 2014.0621 

 
Sammanfattning 
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling lämnar i skrivelse 2014-11-27 förslag till preliminära 
bidragsbelopp för 2015 för fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet och föreslår att 
dessa fastställs.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-11-27 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens beslut  
Preliminära bidragsbelopp för 2015 fastställs för fristående förskolor och annan pedagogisk 
verksamhet.  

 

 

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

 
 

 

  



    sid 395  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16    
 

§ 317 
 

Bidrag till fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem 
Dnr 2014.0622 

 
Sammanfattning 
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling lämnar i skrivelse 2014-11-27 förslag till preliminära 
bidragsbelopp för 2015 för fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem och föreslår att 
dessa fastställs. Av skollagen framgår bland annat att hemkommunen ska lämna bidrag till 
huvudmannen för varje barn vid skolenheten. Utifrån kommunens resursfördelningsmodeller, har  
förslag tagits fram på ett preliminärt bidragsbelopp. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-11-27 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens beslut  
Preliminära bidragsbelopp för 2015 fastställs för fristående förskoleklasser, grundskolor och 
fritidshem.  

 

 

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

 

 
 

  



    sid 396  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16      
 

§ 318 
 

 

Bidrag till Montessoriskolan Lindängen och Vistaholms Föräldrakooperativ 
Dnr 2014.0623 

 
Sammanfattning 
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling lämnar i skrivelse 2014-11-27 förslag till preliminära 
bidragsbelopp för 2015 för Montessoriskolan Lindängen och Vistaholms Föräldrakooperativ och 
föreslår att dessa fastställs. Av skollagen framgår att hemkommunen ska lämna bidrag till 
huvudmannen för varje barn vid förskole-/skolenheten. Utifrån kommunens 
resursfördelningsmodeller, har förslag tagits fram på ett preliminärt bidragsbelopp. 
Montessoriskolan Lindängen och Vistaholms Föräldrakooperativ har en egen elevhälsa, men 
använder sig i vissa situationer av personal inom kommunens centrala elevhälsa. Vid beräkning av 
bidraget till de båda huvudmännen har detta beaktats. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-11-27 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens beslut  
Preliminära bidragsbelopp för 2015 fastställs för Montessoriskolan Lindängen och Vistaholms 
Föräldrakooperativ.  

 

 

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

 

 
 

 

 

 
 

  



    sid 397  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16     
 

§ 319 
 

Bidrag till fristående gymnasieskolor 
Dnr 2014.0624 

 
Sammanfattning 
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling lämnar i skrivelse 2014-11-27 förslag till preliminära 
bidragsbelopp för 2015 för fristående gymnasieskolor och föreslår att dessa fastställs. Av skollagen 
framgår att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt 
program vid skolenheten. Utifrån kommunens resursfördelningsmodell, har förslag tagits fram på 
ett preliminärt bidragsbelopp. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-11-27 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens beslut  
Preliminära bidragsbelopp för 2015 fastställs för fristående gymnasieskolor.  

 

 

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

 

 
 

 

  



 

    sid 398  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16  
 

§ 320 
 

Planprioriteringar 
Dnr 2014.0625 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2014-11-05 förslag till 
uppdragskatalog med planprioriteringar. Uppdragskatalogen ska användas som en 
prioriteringslista för arbetet med detaljplaner och översiktsplaner. Prioriteringsordningen 
föreslås vara planer som ger nytillskott av bostäder, sambandet med utbyggnad av rv 40 och 
besöksnäringen/industriområden. I skrivelsen föreslås att planprioriteringen ska ligga till grund 
för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete. Vidare att miljö och samhällsbyggnad får 
uppdraget att ta fram en ny detaljplan för del av Bogesund 1:230 (Kvarnryd, Hemrydsgatan).  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-11-05 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad  

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

Kommunstyrelsens beslut  
Uppdragskatalog/planprioriteringar antas för att ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads 
fortsatta planarbete. Miljö och samhällsbyggnad får uppdraget att ta fram en ny detaljplan för 
del av Bogesund 1:230 (Kvarnryd, Hemrydsgatan).  

 

Beslutet lämnas till 
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

 
 

 

  



    sid 399  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 321 
 

Revisionsrapport – intern kontroll 
Dnr 2014.0562 

 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer överlämnar i skrivelse 2014-10-28 en revisionsrapport avseende intern 
kontroll. I skrivelsen redovisas att revisionen anser att det är angeläget att den interna kontrollen 
stärks. Vidare att överensstämmelse fullt ut skapas mellan riktlinjer för inköp/upphandling och 
organisation/arbetssätt. Även exploateringsredovisningen bör utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-10-28 från kommunrevisionen   

Kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningen ges uppdraget att fortlöpande arbeta med den interna kontrollen och speciellt de 
förbättringsområden som revisorerna redovisar. En återkoppling av detta arbete ska göras till 
kommunstyrelsen i maj 2015.  

 

 

Beslutet lämnas till 
kommunrevisionen 
kommunchefen 

 
 

 

  



    sid 400  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 322 
 

Avsiktsförklaring Jämställt Västra Götaland 2014-2017 
Dnr 2014.0148 

 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen inbjuder i skrivelse 2014-03-07 kommunen till att 
underteckna en avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014- 2017.  Att underteckna 
innebär enligt skrivelsen att kommunen avser att koppla sitt arbete till det övergripande 
strategiarbetet, att ställa sig bakom och förankra i den ena organisationen och att ta fram en lokal 
handlingsplan. Vidare ska en kontaktperson utses. 

Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-11-17 att avsiktsförklaringen undertecknas.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-03-07 från länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen 
Skrivelse 2014-11-17 från kommunchefen   

Kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun undertecknar avsiktsförklaringen för Jämställt Västra Götaland 2014-2017. 

Förvaltningen ges uppdraget att fortsätta det arbete som följer av avsiktsförklaringen, bland annat 
att ta fram en lokal handlingsplan. Förvaltningen ges vidare uppdraget att utse en kontaktperson till 
länsstyrelsen.  

 

Beslutet lämnas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet 
kommunchef 

 
 

 

  



    sid 401  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16  
 

§ 323 
 

Trehjulig elcykel till äldreboende 
Dnr 2014.0418 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-18, § 187, att lämna ett ärende om trehjulig elcykel till ett 
äldreboende, till förvaltningen för beredning. Förslaget väcktes genom ett så kallat initiativärende 
av Arne Fransson (MP). 

I skrivelse 2014-12-02 föreslår tf verksamhetschef äldreomsorg att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget och att kostnaden för inköp av en elcykel, ca 60 tkr, finansieras inom äldreomsorgens 
driftbudget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 187 
Skrivelse 2014-12-02 från tf verksamhetschef äldreomsorg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen är positiv till inköp av en elcykel och att kostnaden för 
inköpet finansieras inom äldreomsorgens driftbudget. 

 

 

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

 
 

  



    sid 402  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16     
 

§ 324 
 

Tilläggsavtal – samverkansnämnd IT 
Dnr 2014.0626 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2010 beslutat om samarbete mellan Ulricehamn och Tranemo kommuner 
i en samverkansnämnd IT. Samarbetet regleras genom avtal och reglemente. 

Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-11-20 att kommunerna nu är överens om att nuvarande 
kostnadsfördelning i samverkansavtalet måste göras om. Ett förslag till tilläggsavtal har utarbetats 
och i skrivelsen föreslås att detta avtal antas. Detta tilläggsavtal är ett förtydligande till gällande 
samverkansavtal och ska gälla till 2015-06-01.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2014-11-20 från kommunchefen  

Kommunstyrelsens beslut  
Tilläggsavtal godkänns till avtal för samverkansnämnd IT Tranemo och Ulricehamn att gälla t o m 
2015-06-01.  

 

Beslutet lämnas till 
kommunchef 
samverkansnämnd IT Tranemo och Ulricehamn 
Tranemo kommun 
 

 
 

 

  



    sid 403  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 325 
 

Svar på medborgarförslag om sly Marbäcksvägen, Ulricehamn 
Dnr 2014.0369 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-09-29, § 79, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Inger Gustavsson om att slyet utmed Marbäcksvägen, 
Ulricehamn.  

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-11-10 att medborgarförslaget 
avslås med hänvisning till att kommunen inte är markägare eller väghållare för den aktuella 
sträckan.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-07-09 från Inger Gustavsson  
Skrivelse 2014-11-10 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut  
Av förvaltningens underlag framgår att gamla Marbäcksvägen är en enskild väg med en 
samfällighet som väghållare och att marken mellan vägen och Åsunden är privatägd. Förvaltningen 
har informerat såväl samfällighet som väghållare om medborgarförslaget för att parterna ska kunna 
gå vidare med förslaget. 

Medborgarförslaget om att kommunen ska röja bort slyn, avslås härigenom.  

 

 

Beslutet lämnas till 
Inger Gustavsson 
 

 
 

 

  



    sid 404  

    

Kommunstyrelsen   
Protokoll 2014-12-16   
 

§ 326 
 

Svar på medborgarförslag om gamla Marbäcksvägen 
Dnr 2014.0370 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-09-29, § 80, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande 
överlämna ett medborgarförslag från Carina Sundén – Pettersson om röjning av sly utmed gamla 
Marbäcksvägen, Ulricehamn. 

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-11-10 att medborgarförslaget 
avslås med hänvisning till att kommunen inte är markägare eller väghållare för den aktuella 
sträckan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-07-08 från Carina Sundén – Pettersson  
Skrivelse 2014-11-10 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut  
Av förvaltningens underlag framgår att gamla Marbäcksvägen är en enskild väg med en 
samfällighet som väghållare och att marken mellan vägen och Åsunden är privatägd. Förvaltningen 
har informerat såväl samfällighet som väghållare om medborgarförslaget för att parterna ska kunna 
gå vidare med förslaget. 

Medborgarförslaget om att kommunen ska röja bort slyn, avslås härigenom.  

 

 

Beslutet lämnas till 
Carina Sundén-Pettersson 

 
 

 

  



    sid 405 

    

Kommunstyrelsen 
Protokoll 2014-12-16 

 
§ 327 

 

Information  
Dnr 2014.0548, 0579, 0434,  
 
1. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport januari – augusti 2014. 

2. Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds delårsbokslut 2014-07-31. 

3. Länsstyrelsens revisionsrapport av livsmedelskontrollen i Ulricehamn och Tranemo 
 kommuner. 

4. Styrelseprotokoll 2014-11-27 från Sjuhärads Samordningsförbund. 

5. Kvartalsrapport 3, 2014 från Sjuhärads Samordningsförbund 
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