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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

Tid och plats

Måndag den 29 september 2014 kl. 18.00 – 19.25, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.

Ledamöter
Roland Karlsson (C), ordförande
Berit Frändås (S), vice ordförande
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (FP)
Ing-Marie Andersson (C)
Inger Broberg (C) tjg för Liselotte Andersson (C)
Ingemar Basth (MP)
Ulla Sundhage (V) tjg för Marie-Louise Bengtsson (V)
Cristina Bernevång (KD)
Ingegerd Borg-Saviharju (MP) kl 18.00–18.30, § 75
Christoffer Brolin (C)
Lotta Bäckström (M)
Mikael Carlsson (C)
Jan-Åke Claesson (C)
Leif Dahl (S)
Peder Danesved (FP)
Börje Eckerlid (C)
Aira Eriksson (S)
Jan Forsman (S)
Arne Fransson (MP)
Eva Grönbäck (M)
Per Gustafsson (S)
Richard Hallifax (M)
Lars Holmin (M)
(SD)

Gulli Håkanson (FP)
Göran Isaksson (S)
Per Johansson (M)
Mattias Josefsson (S)
Margareta Juliusson (M)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Tommy Johansson (S) tjg för Matthias
Nordgren (S)
Allan Olsson (KD)
Celso Silva Goncalves (S)
Sten Selin (FP)
Inga-Kersti Skarland (S)
Ann Stockzelius (C)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Jan-Olof Sundh (V)
Jan-Åke Svenningsson (C)
Björn Thelfer (M)
Barbro Westermark (-)
Ingela Widell (KD)
Kristina Wilhelmsson (M)
Roger Wilhelmsson (M)
Göte Öberg (M)
(SD)
(SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2014-09-29
Datum då anslaget sätts upp2014-10-06

Datum då anslaget tas ner ………………………..

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift …………………………………………………

sid

Ersättare
Kenneth Johansson (M) kl 18.50–19.25
Bengt Leander (C)
Rolf Sjölin (C) kl 18.00–18.30
Lisbeth Gustafsson (FP)
Arne Björling (FP)
Bengt Klasson (S)

89

Karl-Olof Tiberg (S)
Ulla Sundhage (V)
Arne Sjögren (V)
Ingvor Carlander (MP) tjg §§ 76-102
Mikael Odhage (MP)

Övriga närvarande:
Anita Dalengren, kommunsekreterare
Justerare

Lotta Bäckström och Richard Hallifax med Ann Stockzelius som ersättare.

Tid och plats
för justering

Klockan 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 2014-10-03.

Underskrifter
Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Roland Karlsson

Justerare

Richard Hallifax

Lotta Bäckström

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 75
Avtackning
Dnr
Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde avtackas följande ledamöter och ersättare som nu lämnar
kommunfullmäktige:
Moderaterna
ledamöter
Göte Öberg
Björn Thelfer
Richard Hallifax
ersättare
Per Bergman
Magnus Velén
Ola Carlsson
Centerpartiet
ledamöter
Jan-Åke Svenningsson
Christoffer Brolin
ersättare
Rolf Sjölin
Emil Boman

Folkpartiet liberalerna
ledamöter
Gulli Håkanson
Sten Selin
ersättare
Lisbeth Gustafsson
Arne Björling

Kristdemokraterna
ledamot
Allan Olsson
ersättare
Ingvar Kärrsmyr
Gunnar Carlsén

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
ledamöter
Barbro Westermark
Göran Isaksson
Berit Frändås
ersättare
Reino Alexandersson
Bengt Klasson
Karl-Olof Tiberg
Ahmad Seyar Jahani
Stigbjörn Persson

sid
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Vänsterpartiet
ledamot
Marie-Louise Bengtsson
Miljöpartiet de gröna
ledamot
Ingegerd Borg-Saviharju
ersättare
Mikael Odhage
Vidare avtackas kommunfullmäktiges vice ordförande Berit Frändås, som nu slutar sina politiska
uppdrag i Ulricehamns kommun.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 76
Information

Kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin (M) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 77
Motion – en grönare omgivning för framtida generationer
Dnr 2014.0379

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att
Ulricehamns kommun utreder möjligheten att varje år plantera ett träd för kommunens ettåringar,
vilket trädslag samt var planteringen är lämpligast och att inrätta en ceremoni för att årligen
uppmärksamma planteringen där alla ettåringar exempel får ett diplom som representerar deras del
av det gemensamma trädet.
Beslutsunderlag

Motion 2014-07-21 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 2014-09-29
§ 78
Motion – om trafiksituation på Grönahögsvägen, Ulricehamn
Dnr 2014.0487

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christoffer Brolin (C) och Jan-Åke Claesson (C) att
trafiksituationen förbättras på Grönahögsvägen.
Beslutsunderlag

Motion från Christoffer Brolin (C) och Jan-Åke Claesson (C)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 79
Medborgarförslag – slyet bort utmed Marbäcksvägen
Dnr 2014.0369

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Inger Gustavsson att slyet utmed
Marbäcksvägen tas bort.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-07-09 från Inger Gustavsson

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Inger Gustavsson
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 80
Medborgarförslag – röj upp utmed gamla Marbäcksvägen
Dnr 2014.0370

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carina Sundén-Pettersson att det röjs upp
ner mot sjön utmed gamla Marbäcksvägen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-07-08 från Carina Sundén-Pettersson

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Carina Sundén-Pettersson
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 81
Medborgarförslag – om cykelväg över Ätran
Dnr 2014.0377

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Harald Wiman att cykelvägen som korsar
den nya vägen över Ätran vid Järnia, blåmarkeras och att skylt sätts upp.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-07-14 från Harald Wiman

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Harald Wiman
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 82
Medborgarförslag – om in- och utfarterna till Marbäck
Dnr 2014.0378

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Harald Wiman att säkerheten skärps vid inoch utfarterna till Marbäck.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-07-15 från Harald Wiman

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Harald Wiman
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 83
Medborgarförslag – hastighetsbegräsning Herralyckedreven, Ulricehamn
Dnr 2014.0446

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Fredrik Drevenbäck att medel/lägre
hastighetsbegräsning sätts dit på Herralyckedreven.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-09-09 från Fredrik Drevenbäck

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Fredrik Drevenbäck
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 84
Medborgarförslag – om f d godsmagasinet i Timmele
Dnr 2014.0459

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Hallin att f d godsmagasinet i
Timmele hyrs ut till kulturintresserade.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-09-16 från Bengt Hallin

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Bengt Hallin
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 85
Medborgarförslag – rullskidbana vid Lassalyckan
Dnr 2014.0472

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ludwig Johansson att rullskidbana anläggs
vid Lassalyckan.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-09-19 från Ludwig Johansson

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Ludwig Johansson
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 86
Medborgarförslag – rullskidbana vid Lassalyckan
Dnr 2014.0473

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ludvig Holmberg att rullskidbana anläggs
vid Lassalyckan.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-09-19 från Ludvig Holmberg

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Ludvig Holmberg
kansliet

sid

103

Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 87
Översiktsplan – utställningshandling
Dnr 2011.0320
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-26, § 93, att ge en tillfällig beredning uppdraget att ta fram
förslag till ny översiktsplan. I uppdraget ingick även att ansvara för en medborgardialog för
framtagande av nya miljömål och energi- och klimatstrategi som sammanfaller med översiktplanen.
Uppdraget har därefter kompletterats med att även omfatta tillägg till översiktsplanen för
landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) och även att peka ut så kallade tysta områden.
Mot bakgrund främst av det utvidgade uppdraget till beredningen, beslutade kommunfullmäktige
2013-06-24, § 112, om en förlängning av tiden för beredningen fram till att kommunfullmäktige
tagit beslut om granskning – dock längst till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2014.
Från beredningen föreligger skrivelse 2014-06-09 med förslag till utställningshandlingar för en ny
översiktsplan för Ulricehamns kommun. Handlingarna består av en planbeskrivning, fem separata
plankartor och en samrådsredogörelse. Av skrivelsen framgår att översiktsplanen har varit på
samråd och ett offentligt samrådsmöte har hållits. Planen har ändrats och kompletterats i vissa
delar efter att beredningen har tagit ställning till de synpunkter som har inkommit under
samrådstiden. När planen har varit på utställning, är antagande nästa steg i planprocessen.
Beredningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner översiktsplanens utställningshandlingar med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
besluta om utställning för handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-16, § 152, att översiktsplanens utställningshandlingar med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, skickas för diskussion i de politiska partierna. Ärendet ska
därefter behandlas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i september.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-09 från beredningen för översiktsplan
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 152
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-089, § 195
Kommunstyrelsens beslut

Översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning godkänns.

sid
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Protokollsanteckning

Lars Holmin (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att förslaget omarbetas
enligt följande:
1. Tysta området i kommunens nordvästra hörn, norr om Älmestad, tas bort
2. Tysta området nordöst om nuvarande rv 40, minskas betydligt

Gulli Håkanson (FP) yrkar bifall till Lars Holmins (M) yrkande om återremiss.
Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer under proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller
återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet
till kommunstyrelsen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för återremiss.
Vid upprop avges 18 ja-röster och 28 nej-röster. Bilaga 1 till § 87.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat återremittera ärendet enligt Lars Holmins (M) yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att förslaget omarbetas enligt följande:
1. Tysta området i kommunens nordvästra hörn, norr om Älmestad, tas bort
2. Tysta området nordöst om nuvarande rv 40, minskas betydligt

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I ULRICEHAMN

Bilaga 1 till § 87

Omröstningslista
Sammanträde 2014-09-29
Frånvaro

Andersson , Anders
Andersson, Birgit
Andersson, Ing-Marie
Andersson, Liselotte

ers Inger Broberg

Basth, Ingemar
Bengtsson, Marie-Louise

ers Ulla Sundhage

Bernevång, Cristina
Borg-Saviharju, Ingegerd

Ja

C

1

FP

1

C

1

C

1

MP

1

V

1
1

KD
ers Ingvor Carlander

Nej Avstår

MP

1

Brolin, Christoffer

C

1

Bäckström, Lotta

M

1

Carlsson, Mikael

C

1

Claesson, Jan-Åke

C

1

Dahl, Leif

S

Danesved, Peder

1

FP

1

Eckerlid, Börje

C

1

Eriksson, Aira

S

1

Forsman, Jan

S

1

Fransson, Arne

MP

1

Grönbäck, Eva

M

Gustafsson, Per

S

Hallifax, Richard

M

1

Holmin, Lars

M

1

Håkanson, Gulli

FP

1

Isaksson, Göran

S

1
1

1

Johansson, Per

1

M

Josefsson, Mattias

S

1

Juliusson, Margareta

M

1

Molander, Birgitta

M

1

Mårtensson, Tommy
Nordgren, Matthias
Olsson, Allan
Selin, Sten

ers Tommy Johansson

S

1

S

1

KD

1

FP

1

Silva Goncalves, Celso

S

1

Skarland, Inga-Kersti

S

1

Stockzelius, Ann

C

Ståhl-Lind, Catharina

S

1

Sundh, Jan-Olof

V

1

Svenningsson, Jan-Åke

C

1

Thelfer, Björn

M

1

Westermark, Barbro
Widell, Ingela

-

1

1

KD

1

Wilhelmsson, Kristina

M

1

Wilhelmsson, Roger

M

1

Öberg, Göte

M

1

Frändås, Berit, vice ordförande

S

Karlsson, Roland, ordförande

C

1
1
18

28
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 88
Regionalt bredbandsbolag Netwest
Dnr 2014.0196
Sammanfattning

Västra Götalandsregionen redovisar i skrivelse 2014-06-03 ett förslag om att bilda ett regionalt
bredbandsbolag ägt av regionen och stadsnät/kommuner i länet. I skrivelsen anges att Netwests
vision är att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och
mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget föreslås vara ett
aktiebolag där 34 % av aktierna tecknas av regionen och resterande 66 % fördelas mellan övriga
ägare i form av kommuner och stadsnät.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-06-23 att kommunen genom Ulricehamns Energi AB
(UEAB) bildar ett gemensamt regionalt bredbandsbolag tillsammans med regionen och övriga
kommuner i länet. Av skrivelsen framgår att ärendet också behandlats av styrelsen för
Ulricehamns Stadshus AB, som tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-04-03 från Västra Götalandsregionen
Skrivelse 2014-06-23 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 164
Kommunfullmäktiges beslut

Ulricehamns kommun bildar genom det kommunägda bolaget UEAB, ett gemensamt regionalt
bredbandsbolag tillsammans med regionen och övriga kommuner i länet.
I enlighet med ägardirektiv ges UEAB rätt att vara en av bildarna av Netwest och att avgöra
UEAB:s ägarandel i Netwest.

Beslutet lämnas till

Västra Götalandsregionen
Ulricehamns Energi AB, UEAB
kommunchef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 89
Rättelse av kommunfullmäktiges beslut – gemensamägt bolag New Wave
Group AB
Dnr 2007.0806
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-19, § 160, att godkänna tecknandet av 1 500 aktier à
10 000 kr, sammanlagt 15 mkr i Ulricehamns Fastighets och Service AB (UFSAB).
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till länsrätten, som fastställde beslutet. Denna dom
överklagades till kammarrätten, som biföll överklagandet och upphävde fullmäktiges beslut.
Kommunen överklagade kammarrättens dom till regeringsrätten, som inte meddelade
prövningstillstånd.
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-06-23 att kommunen enligt kommunallagen (KL) har
skyldigheten att se till att rätta det upphävda beslutet. De möjligheter som finns till rättelse har
övervägts och prövats men det har inte gått att rätta det upphävda beslutet. I skrivelsen föreslår
därför att det noteras att kommunen försökt och övervägt möjligheterna men att det inte gått att
rätta det överklagade beslutet.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-26, § 14
Skrivelse 2014-06-23 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 165
Protokollsanteckning

Arne Fransson (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att kunna få och
ge en noggrannare redovisning vad som gjorts för att efterkomma domstolsbeslutet.

Lars Holmin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller
återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet
idag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

sid

Kommunfullmäktiges beslut
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Det noteras att kommunen försökt och övervägt möjligheterna men att det inte gått att rätta det
överklagade beslutet.

Beslutet lämnas till

kommunchef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 90
Rapport ej verkställda beslut LSS och SoL
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 chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreligger skrivelse
2014-05-22 med rapport avseende första kvartalet 2014.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-05-22 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 153
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har i särskilda beslut i januari respektive mars 2014, gett förvaltningen
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med konkreta och tidssatta åtgärder för hur
boendefrågan ska säkerställas inom funktionsnedsättning. Förvaltningen ges nu uppdraget att
till kommunstyrelsen i oktober lämna en delrapport av planerat och pågående arbete för
boendefrågan och en preliminär uppskattning av investeringskostnader inför arbetet med 2015
års budget.
Kommunfullmäktiges beslut

Rapporten för första kvartalet 2014 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs
därefter till handlingarna.

Beslutet lämnas till

Kommunens revisorer
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 91
Ersättningar och arvoden till förtroendevalda
Dnr 2014.0297
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 93, att fastställa en ny politisk organisation från och
med 2011-01-01. Denna organisation har utvärderats under 2013 och fullmäktige beslutade
därefter 2014-03-31, § 28, att notera att den uppföljning och utvärdering som gjorts, överlag visar
att de förtroendevalda ser positivt på den nya politiska organisationen. Det politiska arbetet
utvecklats i enlighet med de ambitioner som var utgångspunkten för förändringen.
Utifrån detta har val- och arvodesberedningen fått uppdraget att ta fram förslag till ersättningar
och arvoden för kommunens förtroendevalda med flera för mandatperioden 2015-2018.
Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-23, § 73, val - och arvodesberedningens förslag till vissa
arvoden. Beredningen har därefter fortsatt sitt arbete med reglerna i sin helhet liksom med förslag
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).
Val- och arvodesberedningen har 2014-08- 18, § 16, beslutat föreslå att ersättningar och arvoden
till företroendevalda 2014-2018 fastställs.
Beslutsunderlag

Val- och arvodesberedningens beslut 2014-08-18, § 16
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-08, § 192
Kommunfullmäktiges beslut

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda med flera fastställs att gälla från och
med 2015-01-01.

Beslutet lämnas till

chef intern service
verksamhetschef konsult och support
författningshandboken

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 92
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Dnr 2014.0438
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning har 2014-08-18, § 15, beslutat föreslå att
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande
bilaga, antas. Bestämmelserna grundas på förslag från SKL med tillägg i § 4, 2 st och 4 st i
pensionsbestämmelserna att ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande
inkomsten. Beredningen föreslår vidare att kommunstyrelsen ges uppdraget att tolka och tillämpa
pensions- och omställningsbestämmelserna.
Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Reglerna är avsedda att kunna
tillämpas på förtroendevalda, som nytillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare
PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i
omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl. a. närmare
information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några
övergångsbestämmelser.
Omställningsstödet gäller förtroendevalda med uppdrag motsvarande sammanlagt minst 40 % av
heltid. Pensionsbestämmelserna gäller alla förtroendevalda oavsett uppdragets omfattning.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare (eller tidigare
avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta.
För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. Ett lokalt
beslut om antagande av bestämmelserna krävs. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv
omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
Beslutsunderlag

Val- och arvodesberedningens beslut 2014-08-18, § 16
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-08, § 193

sid
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Kommunfullmäktiges beslut

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande
bilaga antas enligt förslag från SKL med tillägg i § 4, 2 st och 4 st i pensionsbestämmelserna att
ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten.
Kommunstyrelsen ges uppdraget att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna.

Beslutet lämnas till

personalchef
verksamhetschef konsult och support
författningshandboken

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 93
Kommunalt partistöd
Dnr 2014.0439
Sammanfattning

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

Skrivelse 2014-08-20 från t f verksamhetschef administrativt processtöd
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-08, § 194
Kommunfullmäktiges beslut

Regler för kommunalt partistöd antas att gälla från och med mandatperioden 2014- 2018.

Beslutet lämnas till

chef intern service
t f verksamhetschef administrativt processtöd
författningshandboken

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 94
Medlemskap i Tolkförmedling Väst
Dnr 2014.0440
Sammanfattning

Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-07-09 att Ulricehamns kommun ansöker om inträde i
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Syftet är att säkerställa tillgång till tolktjänster av hög
kvalitet och med hög tillgänglighet. Vid inträde ska kommunen tillskjuta 1 kr/kommuninvånare per
den 31 december 2013 som andelskapital. För att täcka kostnader för utredning av medlemskap
och utökade arvodeskostnader ska kommunen betala 25 tkr i administrativ avgift.
Tolkförmedling Väst bildades 2013 och medlemmar är Västra Götalands läns landsting samt
kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2014-07-09 från kommunchefen
kommunstyrelsens beslut 2014-09-08, § 196
Kommunfullmäktiges beslut

Ulricehamns kommun ansöker om inträde i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Vid inträde
ska kommunen tillskjuta 1 kr/kommuninvånare per den 31 december 2013 som andelskapital. För
att täcka kostnader för utredning av medlemskap och utökade arvodeskostnader ska kommunen
betala 25 tkr i administrativ avgift.

Beslutet lämnas till

Tolkförmedling Väst
kommunchef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 95
Svar på motion om årets skola
Dnr 2013.0584
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-11-25, § 153, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Richard Hallifax (M) om att kommunen inför konceptet årets skola i
form av en tävling mellan alla skolor i kommunen.
Verksamhetschefer skolområde Tingsholm, skolområde nord och skolområde syd föreslår i
skrivelse 2014-06-10 att motionen avslås med hänsyn till att en tävling mellan kommunens skolor i
linje med det som motionen föreslår, inte kan ske på likvärdiga villkor. Förvaltningen ställer sig
positiv till allt som kan stärka skolorna, öka måluppfyllelse och skapa ökad trivsel. Eftersom
variationen mellan skolorna är stor, ifrågasätts dock om en tävling är det bästa sättet att uppnå
detta.
Beslutsunderlag

Motion 2013-11-20 från Richard Hallifax (M)
Skrivelse 2014-06-10 från verksamhetschefer skolområde Tingsholm, skolområde nord och
skolområde syd
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 166
Kommunfullmäktiges beslut

En tävling mellan kommunens skolor, i linje med det som motionen föreslår, kan inte ske på
likvärdiga grunder. I likhet med förvaltningen ställer sig kommunfullmäktige positivt till allt som
kan stärka skolorna, öka måluppfyllelse och skapa ökad trivsel. En tävling mellan kommunens
skolor bedöms dock inte vara det bästa sättet att uppnå detta. Mot denna bakgrund avslås
motionen.

Beslutet lämnas till

lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschefer skolområde nord, syd
och Tingsholm

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 96
Svar på motion om visselblåsarfunktion
Dnr 2011.0666
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2011-09-26, § 150, beslutat att till kommunstyrelsen för yttrande
överlämna en motion från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V) om att införa en
visselblåsarfunktion.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-06-16 att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt
förvaltningen att bevaka nationella beslut kring skyddet för arbetstagare som slår larm om
missförhållanden och att utifrån eventuell ny lagstiftning se över bland annat kommunens riktlinjer
för mutor och bestickning. Genom detta uppdrag till förvaltningen föreslås att motionen är
besvarad. I skrivelsen redovisas också att en statlig utredning nu lämnat sitt förslag. Detta innebär
bland annat att arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, ska kunna vara anonyma.
En ny regel föreslås också i arbetsmiljölagstiftningen, som innebär en skyldighet för kommuner att
se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden.
Beslutsunderlag

Motion 2011-09-26 från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V)
Skrivelse 2014-06-16 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 167
Protokollsanteckning

Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen ges uppdraget att bevaka nationella beslut kring skyddet för arbetstagare som
slår larm om missförhållanden och att utifrån eventuell ny lagstiftning se över bland annat
kommunens riktlinjer för mutor och bestickning. Genom detta uppdrag till förvaltningen har
motionen besvarats.
Beslutet lämnas till

kommunchef
personalchef
verksamhetschef konsult och support

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 97
Svar på motion om feriearbeten vid flera tillfällen under året
Dnr 2014.0227
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-04-28, § 40, beslutat att till kommunstyrelsen för yttrande
överlämna en motion från Jan-Åke Svenningsson (C) och Inger Broberg (C) om att möjligheten
öppnas till feriearbeten under övriga skollov.
Verksamhetschef arbete och fritid föreslår i skrivelse 2014-06-16 att motionen avslås med tanke på
att den ökade arbetsbelastningen på både administration och mottagande arbetsplatser samt att den
ökade kostnaden inte bedöms motsvarar den nytta som genomförandet skulle innebära.
Beslutsunderlag

Motion 2014-04-24 från Jan-Åke Svenningsson (C) och Inger Broberg (C)
Skrivelse 2014-06-16 från verksamhetschef arbete och fritid
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 168
Kommunfullmäktiges beslut

Mot bakgrund av förvaltningens redovisning att nyttan av feriearbeten på övriga skollov, inte skulle
motsvara den ökade arbetsbelastningen på både administration och mottagande arbetsplatser och
den ökade kostnaden, avslås motionen.

Beslutet lämna till

chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef arbete och fritid

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 98
Svar på motion om sociala krav vid upphandling
Dnr 2014.0099
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 18, beslutat att till kommunstyrelsen för yttrande
överlämna en motion från Mattias Josefsson (S) att riktlinjer för upphandling revideras i enlighet
med nya EU-direktiv m.m.
Verksamhetschef konsult och support föreslår i skrivelse 2014-05-26 att förvaltningen ges i
uppdrag att utreda på vilket sätt ILO:s åtta kärnkonventioner från ILO (Internationella
arbetsorganisationen) och FN:s barnkonvention ska införas i ”Riktlinjer för upphandling” när det
gäller produktion i länder där osäkerhet om fackliga rättigheter, tvångsarbete och barnarbete råder.
Kontroll kan ske genom att kommunen ansluter sig till SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI)
gemensamma kontrollsystem för uppföljning av etiska och sociala krav. Kostnad för uppföljning år
2014 är 21 509 kr och baseras på invånarantal.
I skrivelsen föreslås vidare att
förslaget att revidera nuvarande riktlinjer avslås i avvaktan på den utredning som pågår avseende
hur de nya direktiven ska tillämpas i svensk lagstiftning
förslaget om att tillföra att upphandlade företag ska acceptera att kommunen kan utföra tillsyn av
att kraven följs, avslås i avvaktan på hur direktiven kommer att tillämpas i den svenska
lagstiftningen
förslaget om att brott mot kommunens regelverk ska utgöra grund för uppsägning och av avtal och
grund för skadeståndsanspråk, avslås i avvaktan på hur de nya direktiven ska tillämpas i svensk
lagstiftning
förslaget om att en målsättning att de nya riktlinjerna ska träda i kraft senast 2015-07-01 avslås,
med anledning av att den nya lagstiftningen inte är införd förrän våren 2016.
Beslutsunderlag

Motion 2014-02-25 från Mattias Josefsson (S)
Skrivelse 2014-05-26 från verksamhetschef konsult och support
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 169
Protokollsanteckning

Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

sid

118

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen antas avseende sociala villkor enligt ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s
barnkonvention när det gäller produktion i länder där osäkerhet om fackliga rättigheter,
tvångsarbete och barnarbete råder. Kontroll kan ske genom att kommunen ansluter sig till
gemensamma kontrollsystem från SKI för uppföljning av etiska och sociala krav.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda på vilket sätt ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s
barnkonvention ska införas i de riktlinjer för upphandling som antagits.
Kommunstyrelsen ges vidare uppdraget att revidera riktlinjer för upphandling så att brott mot
kommunens regelverk utgör grund för uppsägning av avtal och grund för skadeståndsanspråk
från kommunens sida. Motionen antas härigenom även i denna del.
I övriga delar avslås motionen i avvaktan på den utredning som pågår avseende hur de nya
direktiven ska införas i svensk lagstiftning.

Beslutet lämnas till

chef intern service
verksamhetschef konsult och support

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 99
Svar på motion om översyn av regler och villkor för enskilt bedriven
pedagogisk verksamhet
Dnr 2012.0085
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2012-02-27, § 21, beslutat att till kommunstyrelsen för yttrande
överlämna en motion från Inga-Kersti Skarland (S), Göran Isaksson (S) och Jan-Olof Sundh (V)
om översyn av regler och villkor för enskilt bedriven pedagogisk verksamhet.
Verksamhetschefer skolområde nord och skolområde syd föreslår i skrivelse 2014-06-23 att
motionen anses besvarad. Av skrivelsen framgår att förvaltningen instämmer i motionens förslag
om att antagna regler och villkor behöver förtydligas.
Beslutsunderlag

Motion 2014-02-27 från Inga-Kersti Skarland (S), Göran Isaksson (S) och Jan-Olof Sundh (V)
Skrivelse 2014-06-23 från verksamhetschef skolområde nord och skolområde syd
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 170
Protokollsanteckning

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

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen ges uppdraget att göra en översyn av regler och villkor för enskilt bedriven
pedagogisk verksamhet. Härigenom har motionen antagits.

Beslutet lämnas till

lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschefer skolområde nord och
syd

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29

§ 100
Svar på medborgarförslag om kommunalt pensionärsråd
Dnr 2014.0229
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-04-28, § 42, beslutat att till kommunstyrelsen för yttrande
överlämna ett medborgarförslag från Sten Claesson och Kenth-Åke Larsson om att återinrätta ett
kommunalt pensionärsråd.
T f verksamhetschef administrativt processtöd föreslår i skrivelse 2014-08-06 att
medborgarförslaget antas genom att kommunstyrelsen av kommunfullmäktige fått uppdraget att
skapa former för en formaliserad dialog med pensionärsföreningar – ett kommunalt pensionärsråd
– och dessa diskussioner pågår.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-04-25 från Sten Claesson och Kenth-Åke Larsson
Skrivelse 2014-08-06 från t f verksamhetschef administrativt processtöd
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-08, § 207
Kommunfullmäktiges beslut

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

Beslutet lämnas till

Sten Claesson
Kenth-Åke Larsson
chef intern service
t f verksamhetschef administrativt processtöd

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 101

Avsägelse – uppdrag ledamot i beredningen för välfärd
Dnr 2014.0351

Sammanfattning

Anna Grandin (f d Martinsson) (S) avsäger sig i skrivelse 2014-05-26 uppdraget som ledamot i
beredningen för välfärd.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-05-26 från Anna Grandin (f d Martinsson) (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Anna Grandin (S) befrias från uppdraget.
Val av ny ledamot i beredningen för välfärd bordläggs till kommunfullmäktiges decembersammanträde, då val för mandatperioden 2015-2018 sker.
Beslutet lämnas till

Anna Grandin
beredningen för välfärd
löneassistent
kansliet (3)

sid

122

Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-09-29
§ 102

Avsägelse – uppdrag som vigselförrättare
Dnr 2014.0425

Sammanfattning

Berit Frändås (S) avsäger sig i skrivelse 2014-08-20 uppdraget som vigselförrättare.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-08-20 från Berit Frändås (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Berit Frändås (S) befrias från uppdraget.
Val av vigselförrättare bordläggs till kommunfullmäktiges decembersammanträde, då val för
mandatperioden 2015-2018 sker.

Beslutet lämnas till

Berit Frändås
länsstyrelsen
löneassistent
kansliet (3)

