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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29

Tid och plats

Torsdag den 29 januari 2015 kl. 18.00 – 19.50, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.

Ledamöter

Celso Silva Gonçalves (S), ordförande
Lars Holmin (M), vice ordförande
Bengt Andelius (KD)
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (FP)
Bengt Johansson (C) tjg för Ing-Marie Andersson (C)
Liselotte Andersson (C)
Ingemar Basth (MP)
Mattias Bengtsson (SD)
Cristina Bernevång (KD)
Mats Bogren (NU)
Hanna Brunnegård (C)
Bengt Leander (C) tjg för Jan-Åke Claesson (C)
Emma Dahl (NU)
Leif Dahl (S)
Mikael Dahl (C)
Peder Danesved (FP)
Inger Broberg (C) tjg för Börje Eckerlid (C)
Aira Eriksson (S)
Jan Forsman (S)
Arne Fransson (MP)
Lena Gilbertsson (S) tjg för Ruza Glavic (S)
Eva Grönbäck (M)
Per Gustafsson (S)

Sebastian Gustavsson (M)
Per Johansson (M) kl 19-19.50, §§ 12-24
Mattias Josefsson (S)
Margareta Juliusson (M)
Roland Karlsson (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mikael Levander (NU)
Kenneth Johansson (M) tjg för Birgitta
Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Mattias Remar (S) tjg för Matthias
Nordgren (S)
Klas Redin (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Victor Sund (C) tjg för Fredrik
Skattberg (C)
Ann Stockzelius (C)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Jan-Olof Sundh (V)
Ulla Sundhage (V)
Niclas Sunding (SD)
Tommy Johansson (S) tjg för Pernilla
Vikström (S)
Kristina Wilhelmsson (M)
Roger Wilhelmsson (M)
Petra Wolf (MP)
Wiktor Öberg (M)
Catharina Örtendahl (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-01-29
Datum då anslaget sätts upp

2015-02-09 Datum då anslaget tas ner ………………………..

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

sid

Ersättare

Roland Eriksson (FP)
Eva Ek Josefsson (FP)
Jan Brobjer (S)
Susanne Arneborg (V)

2

Arne Sjögren (V)
Ingvor Carlander (MP)
Niklas Andelius (MP)
Bernt Carlsson (NU)

Övriga närvarande:

Anita Dalengren, tf kanslichef
Justerare

Catharina Ståhl-Lind och Liselotte Andersson med Mattias Josefsson som
ersättare.

Tid och plats
05.
för justering

Klockan 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 2015-02-

Underskrifter
Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Celso Silva Gonçalves (S)

Justerare

Catharina Ståhl-Lind

Liselotte Andersson
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§1

Motion – förskola/skola – en sockerfri zon
Dnr 2015.0060

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Hanna Brunnegård (C) och Mikael Dahl (C) att
kostenheten påbörjar ett samarbete med Hälsofrämjandet i deras uppdrag Skolmatslyftet, för
att på sikt förbättra hälsan och medvetande om vad som är en ansvarsfull kost genom att
utesluta det tillsatta sockret i förskolan och skolan.

Beslutsunderlag

Motion från Hanna Brunnegård (C) och Mikael Dahl (C)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§2

Motion – säkerhetsservice för äldre/fixartjänst
Dnr 2015.0061

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Cristina Bernevång (KD) att en säkerhetsservice/
fixartjänst inrättas i Ulricehamns kommun som omfattar personer över 67 år och (efter
individuell prövning) även yngre personer med långvariga funktionsnedsättningar.

Beslutsunderlag

Motion 2015-01-28 från Cristina Bernevång (KD)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§3

Motion – överenskommelse mellan Ulricehamns kommun och Sociala
ekonomin
Dnr 2015.0062

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Ann Stockzelius (C) att
ett arbete startas upp för att skapa en överenskommelse mellan Ulricehamns kommun och
Sociala ekonomin i vår kommun liknande Västra Götalands Regionens.

Beslutsunderlag

Motion från Roland Karlsson (C) och Ann Stockzelius (C)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§4

Medborgarförslag – Företagets Hus
Dnr 2015.0021

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax att förslaget
om ett Företagets Hus diskuteras med företagare i kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-01-01 från Richard Hallifax
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Richard Hallifax
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§5

Medborgarförslag – basketplan centralt i Ulricehamn
Dnr 2015.0050

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Freddy Youkhanna att en basketplan
anläggs centralt i Ulricehamn.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-01-22 från Freddy Youkhanna

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Freddy Youkhanna
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§6

Interpellation – konsekvensanalys över asylsökande efter två år
Dnr 2014.0682

Sammanfattning

Niclas Sunding (SD) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om det
finns någon analys av konsekvenserna efter två år när asylsökande övergått till kommunens
ansvar.

Beslutsunderlag

Interpellation 2014-12-30 från Niclas Sunding (SD)

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationen får ställas.

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§7

Fråga – om sjukfrånvaron inom äldrevården bland sjuksköterskor,
undersköterskor och vårdbiträden
Dnr 2014.0681

Sammanfattning

Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om sjukfrånvaron
inom äldrevården bland sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.

Beslutsunderlag

Fråga 2014-12-30 från Niclas Sunding (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§8

Fråga – Earth Hour 2015
Dnr 2015.0059

Sammanfattning

Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunen
kommer att delta i Earth Hour i år och om kostnaden är framtagen?

Beslutsunderlag

Fråga från Arne Fransson (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

Frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§9

Svar på interpellation – om Ulricehamns Blåsorkester
Dnr 2014.0631

Sammanfattning

Mikael Dahl, (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
Ulricehamns Blåsorkester kommer att tystna 2015. Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15,
§ 146, att bordlägga interpellationen.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen.

Beslutsunderlag

Interpellation från Mikael Dahl (C)
Svar 2015-01-16 från kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationssvaret läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 10

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
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-16, § 307

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar måldokument för vuxenutbildning med stöd av kommunstyrelsens
yttrande, där kommunstyrelsen betonat att aspekten ekonomi under mål 2, behöver utredas
ytterligare i det fortsatta arbetet.
Kommunstyrelsen ges uppdraget att utifrån detta arbeta enligt beredningens måldokument.

Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 11

Måldokument jämställdhet – mångfald
Dnr 2013.0171

Sammanfattning

Beredningen för samhällsutveckling lämnade till kommunfullmäktige 2014-06-23, § 65, ett
förslag till måldokument för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till måldokument till
kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen har därefter 2014-09-08, § 199, beslutat
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande.
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling lämnar i skrivelse 2014-12-09 ett yttrande
över måldokumentet. I skrivelsen föreslås att måldokumentet antas med beaktande av de
aspekter med avseende på laglighet, ekonomi och konsekvenser som framgår av yttrandet.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-09 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-08, § 9

Protokollsanteckning

Inga-Kersti Skarland (S), Roland Karlsson (C), Mattias Josefsson (S), Mikael Dahl (C) och
Mattias Bengtsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen (för att ge
möjlighet till diskussion i SP det samlade presidiet).
Ordföranden (S) ställer under proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag
eller återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat
återremittera ärendet.

Kommunfullmäktige beslut

Måldokument jämställdhet - mångfald återremitteras till kommunstyrelsen.

Beslutet lämnas till

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 12

Reglemente kommunstyrelsen och individnämnden
Dnr 2015.0009

Sammanfattning

Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-12-16 en revidering i reglementen för
kommunstyrelsen respektive individnämnden. Eftersom beslut om färdtjänst och
riksfärdtjänst innebär myndighetsutövning mot enskild, föreslås att dessa uppgifter flyttas från
kommunstyrelsen till individnämnden. Detta sker genom att kommunfullmäktige beslutar
tillföra uppgifterna i individnämndens reglemente.
För att tydliggöra kommunstyrens övergripande ansvar föreslås samtidigt följande tillägg i
kommunstyrelsens reglemente 1 §: ” Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter
som inte enligt lag är förbehållna annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom
reglemente delegerats till annan nämnd.”
Vidare föreslås följande ändring i kommunstyrelsens reglemente § 22 4st mot bakgrund av att
fler partier nu är representerade i kommunstyrelsen: ” Budgetutskottet ska bestå av det antal
ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier som är representerade i
kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium”.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-16 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-08, § 10

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderat reglemente fastställs för individnämnden med tillägg i 1 § om färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Reviderat reglemente fastställs även för kommunstyrelsen med tillägg i 1 § att
kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna
annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan
nämnd. Vidare revideras § 22 enligt följande: ” Budgetutskottet ska bestå av det antal
ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier som är representerade i
kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium”.
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Beslutet lämnas till
kommunchef
välfärd/socialchef, verksamhetschef äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och
familjeomsorg och arbete
lärande/barn- och utbildningschef, verksamhetschef förskola till åk 6, åk 7-9 och Tingsholm
och barn- och elevhälsa
servicechef
samhällsbyggnadschef
verksamhetschef (5), stabschef (4)
författningshandbok
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 13

Investering fastighet – Tingsholm
Dnr 2015.0010

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 2014-12-09 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
fastighet med 5 150 tkr för ombyggnad av lokaler på Tingsholmsgymnasiet (F-huset).
Ekonomichefen föreslår att kompensation ges för ökade kapitalkostnader.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-09 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-08, § 11

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 5 150 tkr för ombyggnad
av Tingsholmsgymnasiet (F-huset). Kompensation ges för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
servicechef
verksamhetschef fastighet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29

§ 14

Underhållsmedel 2015, komponentavskrivning
Dnr 2015.0011

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 2014-12-11 att ansökan om investeringsmedel med 7 433
tkr beviljas. Anslagna medel för planerat underhåll i driftbudgeten minskas med 3,4 mkr och
anslagna medel för planerat underhåll i investeringsbudgeten utökas med 3,4 mkr.
Kompensation utgår inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-11 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-08, § 12

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 7,433 mkr. Anslagna
medel för planerat underhåll i driftbudgeten minskas med 3,4 mkr och anslagna medel för
planerat underhåll i investeringsbudgeten utökas med 3,4 mkr. Kompensation ges inte för
ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
servicechef
verksamhetschef fastighet
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Kommunfyllmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 15

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
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-16, § 312

Protokollsanteckning

Mikael Levander (NU) yrkar att till nästa mandatperiod ska ersättning för reseersättning till
förtroendevalda ses över.
Inga-Kersti Skarland (S) och Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Mikael Levanders
(NU) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.

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.

Beslutet lämnas till

-

sid

19

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 16

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 beslut 2014-12-16, § 310

Protokollsanteckning

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Genom förvaltningens redovisning av skolans arbete med att förebygga skolk, anses motionen
besvarad.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef, verksamhetschef förskola till åk 6, åk 7-9 och Tingsholm,
barn- och elevhälsa
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 17

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 beslut 2014-12-16, § 311

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.

Beslutet lämnas till
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 18

Svar på motion om cykelled österut
Dnr 2014.0151

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 19, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Gulli Håkanson (FP), Peder Danesved (FP) och Sten Selin (FP) om
att vägen över Hössna, Gullered, Strängsered mot Bottnaryd marknadsförs som cykelled
österut.
I budget 2015 finns ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en
cykelled till kommungränsen mot Jönköping. Uppdraget baseras på delvis nya
förutsättningar då Jönköping byggt ut delar av sträckan och regering samt region lyft fram
satsningar på gång- och cykelstråk i kommande infrastrukturplaner som särskilt viktiga.

Beslutsunderlag

Motion 2014-03-11 från Gulli Håkanson (FP), Peder Danesved (FP), Sten Selin (FP)
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-08, § 13

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad genom beslut i budget 2015 om uppdrag till kommunstyrelsen att
utreda förutsättningarna för en cykelled till kommungränsen mot Jönköping.

Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 19

Svar på motion om Birgit Sparres park
Dnr 2014.0550

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-10-27, § 108, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en
motion från Margareta Juliusson (M) om Birgit Sparres park.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-12-11 att 40 tkr tillförs
verksamhetens budget för sanering och återställning av parken och för att se över växtligheten
i parken. Motionen föreslås därmed antas.

Beslutsunderlag

Motion 2014-10-23 från Margareta Juliusson (M)
Skrivelse 2014-12-11 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-08, § 14

Protokollsanteckning

Margareta Juliusson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Sanering och återställning sker av Birgit Sparres park liksom en översyn avseende växtligheten
i parken. Kostnaden för detta finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget 2015. Motionen
har härigenom antagits.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 20

Redovisning klassmorfar/mormor
Dnr 2007.0185

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2007-12-17, § 178, beslutat att, med hänvisning till svar från barnoch 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 beslut 2014-12-16, § 309

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.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef, verksamhetschef förskola till åk 6, åk 7-9 och Tingsholm,
barn- och elevhälsa

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 21

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 beslut 2014-12-16, § 309

Kommunfullmäktiges beslut

Utvärderingen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef, verksamhetschef förskola till åk 6, åk 7-9 och Tingsholm,
barn- och elevhälsa

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 22

Ansvarig utgivare – webb-TV från fullmäktige
Dnr 2015.0012

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att sända sina sammanträden via webb-TV. Den som sänder
webb-TV är skyldig att utse utgivare. Ansvar för eventuellt yttrandefrihetsbrott ska också
regleras.
I skrivelse 2014-12-10 från t f verksamhetschef administrativt processtöd föreslås att
kommunfullmäktige utser ordförande Celso Silva Goncalves med vice ordförande Lars Holmin
som ersättare, som utgivare för webb-sändningarna från fullmäktiges sammanträden. Istället
för utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för eventuella yttrandefrihetsbrott.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-10 från t f verksamhetschef administrativt processtöd
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-08, § 15

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Celso Silva Gonçalves med vice ordförande Lars Holmin som
ersättare, utses som utgivare för webb-sändningarna från fullmäktiges sammanträden. Istället
för utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för eventuella yttrandefrihetsbrott.

Beslutet lämnas till
Celso Silva Gonçalves
Lars Holmin
Myndigheten för radio och TV

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 23

Val av ledamöter och ersättare i kommittén för stiftelsen August
Larssons fond
Dnr 2014.0667

Sammanfattning

Enligt det testamente som är grundhandling för stiftelsen August Larssons fond, ska
kommittén som ansvarar för stiftelsen, bestå av 3 personer. Kommittén ska väljas årligen och
samma person får inte omväljas inom en period av fem år. För att underlätta kommitténs
arbete utses årligen även ersättare och en sammankallande.

Beslutsunderlag
-

Kommunfullmäktiges beslut

Val av ledamöter och ersättare i kommittén för stiftelsen August Larssons fond bordläggs.

Beslutet lämnas till
val- och arvodesberedningens beredningsledare och vice beredningsledare

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-01-29
§ 24

Avsägelse – uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2015.0038

Sammanfattning

Johanna Lööv (M) avsäger sig i skrivelse 2015-01-16 uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2015-01-16 från Johanna Lööv (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Johanna Lööv (M) befrias från uppdraget.

Beslutet lämnas till
Johanna Lööv
länsstyrelsen
löneassistent
kansliet (3)

