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Kommunfullmäktige
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2014-06-23
Datum då anslaget sätts upp 2014-07-01
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Margaretha Öman

Datum då anslaget tas ner ………………………..
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Ersättare
Rolf Sjölin (C)
Fredrik Skattberg (C)
Lisbeth Gustafsson (FP)
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Karl-Olof Tiberg (S)
Stigbjörn Persson (S)
Mikael Odhage (MP)

Övriga närvarande:
Anita Dalengren, kommunsekreterare
Justerare

Leif Dahl och Göran Isaksson med Björn Thelfer som ersättare.

Tid och plats
för justering

Klockan 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 2014-06-30.

Underskrifter
Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Roland Karlsson

Justerare

Leif Dahl

Göran Isaksson
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 56

Information

Dnr

Kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin (M) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
I anslutning till detta redovisar också kommunfullmäktiges ordförande om att beredningen för
översiktplan lämnat sitt förslag till utställningshandlingar för ny översiktsplan till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har 2014-06-16, § 152, beslutat att översiktsplanens utställningshandlingar med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, skickas för diskussion i de politiska partierna. Ärendet ska
därefter behandlas av kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige i september. Genom att
beredningen nu lämnat sitt förslag till utställningshandlingar, är beredningens uppdrag avslutat.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 57
Motion – solcellspark vid Övreskog
Dnr 2014.0347

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att en
solcellspark planeras anläggas vid Övreskog år 2023 (sluttäckta deponin).
Beslutsunderlag

Motion 2014-06-22 från Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 58
Motion - Landsbygdsmiljonen
Dnr 2014.0349

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Andersson (C) och Liselotte Andersson (C)
att Ulricehamns kommun avsätter en miljon för utveckling och tillväxt till kommunens tätorter och
landsbygd.
Beslutsunderlag

Motion från Anders Andersson (C) och Liselotte Andersson (C)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 59
Medborgarförslag – ekologisk mat inom skola/barnomsorg
Dnr 2014.0254

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rebecka Ramnelid att 50 % av skolans/
barnomsorgens mat är ekologisk, KRAV-märkt, GMO-fri innan år 2016 är slut och därefter en
ökning med 3 - 5 % -enheter varje år.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-05-05 från Rebecca Ramnelid

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Rebecca Ramnelid
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 60
Medborgarförslag – flykting, asyl och integration
Dnr 2014.0292

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Christer Örni att Ulricehamns kommun
startar ett projekt med värdfamiljer för flyktingar och asylsökande.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-05-24 från Christer Örni

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Christer Örni
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 61
Medborgarförslag – belysning på gc-väg i Nitta
Dnr 2014.0311

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår K-G Fridén att gång- och cykelbana som
ansluter till Husarvägen i Nitta får belysning.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-06-03 från K-G Fridén

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
K-G Fridén
kansliet

sid

73

Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 62
Medborgarförslag – renhållning av trottoarer i centralorten
Dnr 20104.0320

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sten Claesson att all rengöring av trottoarer
(oavsett årstid) sker av kommunens personal.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-06-04 från Sten Claesson

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Sten Claesson
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 63
Medborgarförslag – utökad parkeringstid på Sturegatan
Dnr 2014.0321

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sten Claesson att fem eller sex parkeringplatser vid Sturegatan får utökad parkeringstid till tre timmar.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-06-04 från Sten Claesson

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Sten Claesson
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 64
Medborgarförslag – ändring i kriterierna för bidrag till föreningar
Dnr 2014.0341

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Stefan Jalderyd att kriterierna ändras för
bidrag till föreningar som bedriver elitidrott - att bidrag kan ges till respektive idrott.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-06-17 från Stefan Jalderyd

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Stefan Jalderyd
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 65

Måldokument jämställdhet och mångfald
Dnr 2013.0171
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-24, § 110, att ge beredningen för samhällsutveckling i
uppdrag att ta fram ett måldokument för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete enligt en
uppdragsbeskrivning från kommunfullmäktiges presidium.
Från beredningen föreligger förslag 2014-06-05 till måldokument för jämställdhet och mångfald.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-05 från beredningen för samhällsutveckling.
Kommunfullmäktiges beslut

Beredningens förslag till måldokument för jämställdhet och mångfald överlämnas till
kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen

sid

77

Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 66

Måldokument äldreomsorg
Dnr 2013.0173
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-24, § 109, att ge beredningen för välfärd i uppdrag att ta
fram ett måldokument för äldreomsorg enligt en uppdragsbeskrivning från kommunfullmäktiges
presidium.
Från beredningen föreligger skrivelse 2014-06-09 med förslag till måldokument för äldreomsorg.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-09 från beredningen för välfärd
Kommunfullmäktiges beslut

Beredningens förslag till måldokument för äldreomsorg överlämnas till kommunstyrelsen för
yttrande.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 67

Uppdrag till beredningen för välfärd - uppföljning
Dnr 2011.0148
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31, § 27, att ge beredningen för välfärd ett uppdrag att
följa upp måldokumentet för delaktighet utifrån ett särskilt processhjul.
Från beredningen föreligger skrivelse 2014-06-04 med uppföljning.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-04 från beredningen för välfärd
Kommunfullmäktiges beslut

Beredningens uppföljning överlämnas till kommunstyrelsen för det fortsatta arbetet enligt
måldokumentet för delaktighet.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
kommunchef
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
chef intern service
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 68

Uppdrag till beredningen för samhällsutveckling - uppföljning
Dnr 2011.0149
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31, § 26, att ge beredningen för samhällsutveckling ett
uppdrag att följa upp måldokumentet för sjön Åsunden utifrån ett särskilt processhjul.
Beredningen överlämnar i dokument 2014-06-10 uppföljningen.
Beslutsunderlag

Uppföljning 2014-06-10 från beredningen för samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges beslut

Beredningens uppföljning överlämnas till kommunstyrelsen för det fortsatta arbetet enligt
måldokumentet för sjön Åsunden.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
kommunchef
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
chef intern service
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23

§ 69
Investering – äldreomsorg
Dnr 2014.0233
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 kommunstyrelsen 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 2014-04-07 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
äldreomsorg med 5 100 tkr för inköp och införandeprojekt av IT-stöd för planering, registrering av
utförd tid och digital nyckelhantering inom hemtjänst. Ekonomichefen föreslår att kompensation
inte ges för ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-04-07 från ekonomichefen
Beslut i kommunstyrelsen 2014-05-05, § 110
Protokollsanteckning

Gulli Håkanson (FP) yrkar bifall till förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, äldreomsorg, ges investeringsmedel med 5 100 tkr för inköp och
införandeprojekt av IT-stöd för planering, registrering av utförd tid och digital nyckelhantering
inom hemtjänst. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till

välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef äldreomsorg
ekonomichef
verksamhetschef konsult och support
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23

§ 70
Ekonomisk uppföljning – april 2014
Dnr 2013.0437
Sammanfattning

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

Skrivelse 2014-05-26 från ekonomichefen
Beslut i kommunstyrelsen 2014-06-02, § 133
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen får vid sammanträdet den 8 september 2014 en redovisning av
förvaltningens förnyelse av sitt arbete med arbetsmiljö såväl som rehabilitering samt vilka
områden som är prioriterade för förbättringar i arbetsmiljön (Central uppföljning Tertial 1,
punkt 3.1 Personaltal)
Kommunstyrelsen får vid sammanträdet den 18 augusti 2014 en beskrivning av vilka
konsekvenserna blir för eleverna och deras måluppfyllelse efter den översyn som förvaltningen
aviserar av arbetet med barn i behov av särskilt stöd som nämns i punkten 4.2, ”Åtgärder utfall
och prognos” Skolområde Syd och Nord (sid 16). Dessutom ska en riskanalys utifrån
arbetsmiljölagens intentioner redovisas.
Kommunfullmäktiges beslut

Ekonomisk uppföljning april 2014 läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till

ekonomichef
verksamhetschef konsult och support
personalchef
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde nord/syd
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23

§ 71
Extra medel för läromedel i grundskolan
Dnr 2014.0296
Sammanfattning

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

Skrivelse 2014-04-12 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Beslut i kommunstyrelsen 2014-06-02-, § 134
Protokollsanteckning

Ingvor Carlander (MP), Anders Andersson (C) och Birgit Andersson (FP) yrkar bifall till
förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Beslutet lämnas till

ekonomichef
verksamhetschef konsult och support
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde syd/nord.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23

§ 72
Avtal – ICA Fastigheter
Dnr 2012.0518
Sammanfattning

Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-05-19 att kommunfullmäktige 2013-06-24, § 114,
tagit ett antal beslut som syftar till ett nytt stadsbibliotek och etablering av handel vid Ubbarp.
Ett ramavtal träffades med ICA Fastigheter Sverige AB. En av de förutsättningar som anges i
detta avtal är att styrelsen för ICA Gruppen AB godkänner avtalet senast 2013-12-16.
Ett förslag till avtal har nu upprättats med ICA Fastigheter Sverige AB avseende tidpunkt för
godkännande av ramavtalet i styrelsen för ICA Gruppen AB. På grund av att beslut ännu inte
erhållits från ICA är parterna överens om att godkännande ska meddelas/erhållas från ICA
senast 2014-09-30. I övrigt gäller ramavtalet på oförändrade villkor.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-05-19 från kommunchefen
Beslut i kommunstyrelsen 2014-06-02, § 135
Reservation bilaga 1 till § 135
Protokollsanteckning

Lars Holmin (M) och Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ingemar Basth (MP) yrkar återremiss till kommunstyrelsen avseende ICA:s etablering där alla
kostnader avseende ICA:s etablering i detalj utreds och specificeras.
Ordföranden ställer under proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller
återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet reserverar sig Ingemar Basth (MP) till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut

Avtal med ICA Fastigheter Sverige AB godkänns om att godkännande av ramavtalet ska meddelas
senast 2014-09-30.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23

§ 73
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.
Val - och arvodesberedningen har 2014-05-14, § 12, beslutat att lämnar förslag till vissa arvoden
för att dessa ska kunna fastställas av kommunfullmäktige redan i juni. Beredningen fortsätter
därefter sitt arbete med reglerna i sin helhet liksom med förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Inriktningen är att detta ska kunna
behandlas av kommunfullmäktige i september.
Beslutsunderlag

Val- och arvodesberedningens beslut 2014-05-14, § 12
Beslut i kommunstyrelsen 2014-06-02, § 136
Kommunfullmäktiges beslut

Följande delar av ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda med flera för
mandatperioden 2015-2018 fastställs:
§2
Grundbelopp
Ett grundbelopp fastställs för 2015 till 53 000 kr. Detta grundbelopp räknas upp med
2,5 % den 1 januari varje år (med start 2016-01-01). Utifrån grundbeloppet utgår
månadsarvoden och sammanträdesarvoden med en angiven %-sats.
Den %-sats som anges för respektive månadsarvode avser den ekonomiska ersättningen för
uppdraget i % av grundbeloppet och avser inte tjänstgöringsgrad.
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§3
Sammanträdes- och förrättningsarvoden
Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår för deltagande i sammanträde samt för
deltagande i verksamhet av annat slag än sammanträde, vilken beslutats av behörigt
kommunalt organ eller på dess uppdrag. Arvode utgår för den faktiska tid som
sammanträdet/förrättningen pågår.
Arvode utgår per sammanträde/förrättning med 1 % av grundbeloppet per tillfälle om max
tre timmar. För tid därutöver utgår ersättning med 165 kr/tim. Även detta belopp uppräknas
med 2,5 % per år 1 januari (med start 2016-01-01). Ersättning utgår per påbörjad halvtimme.
Arvode utgår även till ersättare som utan att tjänstgöra är närvarande vid sammanträde/
förrättning.
Sammanträdes-/förrättningsarvode utgår inte till hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald i
vars månadsarvode inkluderas ersättning för sammanträden/förrättningar.
Arvode utgår inte till anställd i kommunen, vilken i denna egenskap deltar i
sammanträde/förrättning.
Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden (bilaga i arvodesreglerna)
Uppdrag

%

Kommunfullmäktige, ordf
vice ordf

40
25

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

4 % endast år då val till riksdag, kommun
100
90
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Biträdande kommunalråd
60
(tillika samtalsledare i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande)
Biträdande oppositionsråd
60
(tillika vice samtalsledare i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande)
Samverkansnämnd miljö och bygg Ulricehamn och Tranemo
ordf

12

vice ordf

7

Individnämnd, ordf
10 + 5
(5 % avser särskilt det ”jouransvar” för myndighetsutövning som finns i detta uppdrag)
Vice ordf
5
Valnämnden, ordf
4 % endast år då val till riksdag,
kommun och landsting, val till EU-parlamentet eller folkomröstning genomförs
1 % övriga år än valår enligt ovan
Revisorer, ordf
ledamot
Överförmyndare och ersättare -

Arvode till de politiska partiernas gruppledare i
kommunfullmäktige

5
4
lönesätts i annan ordning; utses av
fullmäktige från förvaltningsorganisationen
6

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

Beslutet lämnas till

sid

87

Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-06-23
§ 74

Avsägelse – uppdrag ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2014.0262

Sammanfattning

Ingrid Isaksson (S) avsäger sig i skrivelse 2014-05-09 uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen 2014-05-14
beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Stigbjörn Persson (S), Box 2259,
523 02 Timmele.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-05-09 från Ingrid Isaksson (S)
Protokoll 2014-05-14 från länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till

Ingrid Isaksson
Stigbjörn Persson
kommunfullmäktige
löneassistent
kansliet (3)

