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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

Tid och plats

Måndag den 31 mars 2014 kl. 18.00 – 18.50, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.

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

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

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2014-03-31
Datum då anslaget sätts upp 2014-04-08
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner ………………………..

sid

Ersättare
Kenneth Johansson (M)
Ingvar Kärrsmyr (KD)
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Ingvor Carlander (MP)
Mikael Odhage (MP)

Övriga närvarande:
Mats Jönsson, kommunrevisionens ordförande
Anita Dalengren, kommunsekreterare
Justerare

Margareta Juliusson och Kristina Wilhelmsson med Mattias Josefsson som
ersättare.

Tid och plats
för justering

Klockan 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 2014-04-07.

Underskrifter
Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Roland Karlsson

Justerare

Margaretha Juliusson

Kristina Wilhelmsson

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31
§ 17
Information

Kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin (M) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
Mats Jönsson, ordförande kommunens revisorer, informerar om granskningen av intern kontroll –
revisionsrapporten ”Registeranalys löner Ulricehamns kommun 2013”.

sid

24

Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31
§ 18
Motion – sociala krav vid upphandling
Dnr 2014.0099

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) att riktlinjer för upphandling
revideras i enlighet med nya EU-direktiv m.m.
Beslutsunderlag

Motion från Mattias Josefsson (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31
§ 19
Motion – om cykelled österut
Dnr 2014.0151

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Gulli Håkanson (FP), Birgit Andersson (FP), Peder
Danesved (FP) och Sten Selin (FP) att vägen över Hössna, Gullered, Strängsered mot Bottnaryd
marknadsförs som cykelled österut.
Beslutsunderlag

Motion 2014-03-11 från Gulli Håkanson (FP), Birgit Andersson (FP), Peder Danesved (FP) och
Sten Selin (FP)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31
§ 20
Motion – om att förbättra attityden till skolan
Dnr 2014.0168

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inga-Kersti Skarland (S) att en åtgärdsplan för att
aktivt förebygga och ta itu med skolk på alla nivåer och en policy för samverkan med
vårdnadshavare tas fram.
Beslutsunderlag

Motion från Inga-Kersti Skarland (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31
§ 21
Medborgarförslag – belysning på rådhuset
Dnr 2014.0093

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Matts Lundgren att belysning arrangeras på
rådhuset under den mörka delen av året.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-02-22 från Matts Lundgren

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Matts Lundgren
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31
§ 22
Medborgarförslag – belysning på banvallen
Dnr 2014.0094

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Matts Lundgren att lågt placerad belysning
sätts upp på banvallen från reningsverket till Skottek.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-02-22 från Matts Lundgren

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Matts Lundgren
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31
§ 23
Medborgarförslag – gc-väg från Tvärredsvägen - kyrkan
Dnr 2014.0149

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Månika Sager att vägen från Tvärredsvägen
till kyrkan breddas och att det görs en gång och cykelväg vid sidan.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-03-10 från Månika Sager

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Månika Sager
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31
§ 24
Medborgarförslag – om fixartjänst
Dnr 2014.0164

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Magnus Bjälkenfjord att en så kallad
fixartjänst inrättas i Ulricehamns kommun.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-03-19 från Magnus Bjälkenfjord

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Magnus Bjälkenfjord
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 25
Måldokument avfallshantering
Dnr 2011.0490
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 166, att ge beredningen för samhällsutveckling
uppdrag att ta fram ett måldokument för avfallshantering. Beredningens förslag har av
kommunfullmäktige 2012-10-29, § 141, överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-10, § 305, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag till yttrande över måldokumentet utifrån aspekterna laglighet, ekonomi och konsekvenser.
Kommunchef och t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-01-16
att kommunstyrelsen avvaktar pågående utredningar. Ett reviderat måldokument bör sedan tas
fram i samråd med Ulricehamns Energi AB.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2012-10-15 från beredningen för samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29, § 141
Kommunstyrelsens beslut 2012-12-10, § 305
Skrivelse 2014-01-16 från kommunchef och t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-10, § 40
Kommunfullmäktiges beslut

Pågående utredningar inom avfallsområdet bör avvaktas. Ett nytt måldokument bör därefter tas
fram.
Beslutet lämnas till

beredningen för samhällsutveckling
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 26
Uppdrag till beredningen för samhällsutveckling – uppföljning
Dnr 2011.0149
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26, § 34, att anta ett måldokument för sjön Åsunden.
Kommunfullmäktige beslutade vidare att beredningen för samhällsutveckling under 2014 skulle ges
ett uppdrag att följa måldokumentet.
Kommunstyrelsen har därefter 2013-01-07, § 21, beslutat ge förvaltningen uppdraget att arbeta
enligt framtagen åtgärdsplan.
Från kommunfullmäktiges presidium föreligger förslag till uppdragsbeskrivning för uppföljning.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-05 från kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-10, § 41
Kommunfullmäktiges beslut

Beredningen för samhällsutveckling ges ett uppdrag att följa upp måldokumentet för sjön Åsunden
utifrån ett särskilt processhjul.

Beslutet lämnas till

beredningen för samhällsutveckling

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 27
Uppdrag till beredningen för välfärd – uppföljning
Dnr 2011.0148
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26, § 34, att anta ett måldokument för personer med
funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige beslutade vidare att beredningen för välfärd under
2014 ska ges ett uppdrag att följa upp måldokumentet utifrån ett särskilt processhjul.
Kommunstyrelsen har därefter 2013-01-07, § 21, gett förvaltningen uppdraget att arbeta enligt
framtagen åtgärdsplan.
Från kommunfullmäktiges presidium föreligger förslag till uppdragsbeskrivning för uppföljning.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-01-14 från kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-10, § 42
Protokollsanteckning

Ajournering kl 18.30-18.35.

Kommunfullmäktiges beslut

Beredningen för välfärd ges ett uppdrag att följa upp måldokumentet för delaktighet utifrån ett
särskilt processhjul.

Beslutet lämnas till

beredningen för välfärd
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 28
Utvärdering politisk organisation
Dnr 2012.0091
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 93, att fastställa en ny politisk organisation från och
med 2011-01-01. Kommunfullmäktige beslutade också att den nya organisationen skulle utvärderas
under 2012.
Under 2012 gjordes en uppföljning av organisationen genom en enkätundersökning. Fullmäktige
noterade att uppföljningen överlag visade att de förtroendevalda ser positivt på den nya politiska
organisationen och att det politiska arbetet utvecklats i enlighet med de ambitioner som var
utgångspunkten för förändringen. En större utvärdering av såväl den nya politiska organisationen
som nya arvodesregler, sköts av fullmäktige fram till 2013.
I arbetet med denna utvärdering har partiernas gruppledare tillsammans med det samlade presidiet,
utgjort styrgrupp. I skrivelse 2014-02-25 redovisar styrgruppen sina överväganden och förslag.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-25 från styrgruppen för utvärdering av politisk organisation
Protokollsanteckning

Lars Holmin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar att den uppföljning och utvärdering som gjorts, överlag visar att de
förtroendevalda ser positivt på den nya politiska organisationen och att det politiska arbetet
utvecklats i enlighet med de ambitioner som var utgångspunkten för förändringen.
Uppdrag ges nu till det samlade presidiet (SP) att genomföra de förändringar som lyfts fram i
styrgruppens utvärdering främst avseende stärkt informationsflöde mellan kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen samt fullmäktigeberedningarnas arbete och inriktning (t ex tydlighet i uppdrag,
antal uppdrag och medborgardialoger).
Genom förändring i kommunstyrelsens reglemente (§§ 22- 24) inrättas ett budgetutskott inom
kommunstyrelsen och uppgiften för det beredande utskottet förtydligas. Detta införs från och med
mandatperioden 2015. Härigenom finns från och med mandatperioden 2015 bara två
arbetsgrupper i kommunstyrelsen - välfärd/lärande och samhällsutveckling.

sid
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Kommunstyrelsen ges uppdraget att skapa former för en formaliserad dialog med pensionärs- och
handikappföreningar.

Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsens presidie (4)
Kommunfullmäktiges presidie (2)
Kommunstyrelsen
kommunchef
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
chef intern service
ekonomichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 29
Regler för färdtjänst
Dnr 2014.0053
Sammanfattning

Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-01-07 att reviderade regler
för färdtjänst antas. De reviderade reglerna avser att förenkla handläggningen av färdtjänstärenden
genom att personer som uppfyller kraven för att få färdtjänst och funktionshindret bedöms vara
permanent, föreslås få färdtjänsttillstånd tillsvidare. Övriga får tillstånd för viss tid som är längst
3 år.
Genom förändringen reduceras antalet ansökningar om färdtjänst, vilket minskar
handläggningstiden och samtidigt underlättar för ett flertal som inte behöver skicka in nya
ansökningar.
Avgifter för färdtjänst fastställs varje år av kommunfullmäktige i samband med budget. Det förslag
till nya regler som nu överlämnas, innehåller en taxa för 2014.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-01- 07 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling.
Kommunfullmäktiges beslut

Regler för färdtjänst fastställs.
Avgift för färdtjänst 2014 fastställs.

Beslutet lämnas till

välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
författningshandboken
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 30
Kommunstyrelsens reglemente och delegation
Dnr 2014.0123
Sammanfattning

Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-02-06 att en översyn har gjorts av kommunstyrelsens
delegationsordning. Översynen föranleds i huvudsak av ändringar i lagstiftning. En förändring av
delegationen föreslås också avseende köp, försäljning och byte av fastighet. Detta leder också till
förslag om en förändring i kommunstyrelsens reglemente.
I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsens reglemente, 7 § delegation från kommunfullmäktige,
8 st, ges följande lydelse):
Fatta beslut om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av
PBL av fastighet eller del av fastighet inom en kostnadsram av 6 x basbeloppet och enligt de ev
riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.
Vidare föreslås att reviderad delegationsordning fastställs, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-06 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut

Delegationsordning för kommunstyrelsen fastställs - under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens reglemente, 7 § delegation från kommunfullmäktige, 8 st, ges följande lydelse:
Fatta beslut om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av
PBL av fastighet eller del av fastighet inom en kostnadsram av 6 x basbeloppet och enligt de
eventuella riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.

Beslutet lämnas till

kommunchef
lärande och välfärd/chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling och respektive verksamhetschef
chef intern service
verksamhetschefer övriga
författningshandboken

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 31

Försäljning – Ulricehamn Timmele 9:37
Dnr 2014.0124
Sammanfattning

T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2014-01-31 förslag till
köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Ulricehamn Timmele 9:37 till Daro AB.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-01-31 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunfullmäktiges beslut

Köpekontrakt godkänns avseende försäljning av fastigheten Timmele 9:37 till Daro AB.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 32
Svar på motion om ny miljöriktig plats för lärande
Dnr 2009.0868
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2009-11-30, § 164, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion
från Ingegerd Borg - Saviharju (MP) om ny miljöriktig plats för lärande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-01-18, § 20, att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden.
Verksamhetschef skolområde syd föreslår i skrivelse 2014-01-03 att motionärens intentioner ska
beaktas i de situationer där de inte medför hinder för skolan att bedriva utbildning av god kvalitet
eller försämrar säkerheten för eleverna vid skolan.
Beslutsunderlag

Motion från Ingegerd Borg - Saviharju (MP).
Skrivelse 2014-01-03 från verksamhetschef skolområde syd.
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad genom att motionärens intentioner ska beaktas i de situationer där de
inte medför hinder för skolan att bedriva utbildning av god kvalitet eller försämrar säkerheten för
eleverna vid skolan.

Beslutet lämnas till
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde syd
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 33

Taxor, myndighetsutövning SÄRF
Dnr 2014.0072
Sammanfattning

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2014-02-07, § 7, beslutat
föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om taxor för SÄRF:s
myndighetsutövning. Dessa taxor ska fastställas av respektive kommun och inte av
kommunalförbundet.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-01-30 från SÄRF
Skrivelse 2014-02-17 från kommunchef och t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunfullmäktiges beslut

Taxor för myndighetsutövning inom SÄRF fastställs enligt bilaga 1, 2 och 3 i skrivelsen från
förbundet. Taxan gäller från och med 2014-04-01.

Beslutet lämnas till

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)
kommunchef
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 34
Förbundsordning SÄRF
Dnr 2013.0560
Sammanfattning

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar i skrivelse 2013-11-11 att direktionen
2013-10-25, § 39, beslutat att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar
kommunerna enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Direktionen beslutade vidare att skicka den
reviderade förbundsordningen till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för
fastställelse och att säga upp befintliga avtal med respektive kommun.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-01-22 att den reviderade
förbundsordningen för SÄRF fastställs.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-11-11 från SÄRF.
Skrivelse 2014-01-23 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad.

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad förbundsordning för SÄRF fastställs.
Beslutet lämnas till

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)
kommunchef
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31

§ 35

Ombudgeteringar investeringsanslag till 2014 och 2015
Dnr 2014.0125
Sammanfattning

T f ekonomichef föreslår i skrivelse 2014-02-05 att de investeringsanslag som togs upp i
investeringsplan 2013 och där projekten inte slutförts, ombudgeteras till investeringsplan 2014 och
2015. Ombudgeteringar föreslås totalt med 68,4 Mkr till investeringsplan 2014 och 39,6 Mkr till
investeringsplan 2015.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-05 från t f ekonomichef
Kommunfullmäktiges beslut

Ombudgeteringar godkänns med totalt 68,4 Mkr till investeringsplan 2014 och 39,6 Mkr till
investeringsplan 2015.

Beslutet lämnas till

ekonomichef
verksamhetschef konsult och support
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-03-31
§ 36

Avsägelse – uppdrag kommunfullmäktige och STUBO
Dnr 2014.0025

Sammanfattning

Kajsa Nilsson (C) avsäger sig i skrivelse 2014-01-15 uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
och styrelseledamot i STUBO AB.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-01-15 från Kajsa Nilsson (C)

Kommunfullmäktiges beslut

Kajsa Nilsson (C) befrias från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige Val av ny ersättare i
kommunfullmäktige bordläggs.
Avsägelsen från uppdraget som ledamot i styrelsen för STUBO noteras till protokollet. Till ny
ledamot i STUBO AB utses Gunnar Andersson (C), Vimbrogatan 7, 520 24 Blidsberg.

Beslutet lämnas till

Kajsa Nilsson
Länsstyrelsen
Gunnar Andersson
STUBO
löneassistent
kansliet (3)

