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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26

Tid och plats

Torsdag den 26 mars 2015 kl. 18.00 – 22.00, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.
Ajournering 20.07–20.30.

Ledamöter
Celso Silva Gonçalves (S), ordförande
Lars Holmin (M), vice ordförande
Bengt Andelius (KD)
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (FP)
Ing-Marie Andersson (C) kl 18-21.40 §§ 25-47
Liselotte Andersson (C) §§ 25-47, 50-62
Ingemar Basth (MP)
Mattias Bengtsson (SD)
Cristina Bernevång (KD)
Mats Bogren (NU)
Victor Sund (C) tjg för Hanna Brunnegård (C)
Bengt Leander (C) tjg för Jan-Åke Claesson (C)
Lisa Åkesson (NU) tjg för Emma Dahl (NU)
Leif Dahl (S)
Mikael Dahl (C)
Peder Danesved (FP) kl 18.00-20.30, §§ 25-42
Börje Eckerlid (C)
Aira Eriksson (S)
Jan Forsman (S)
Arne Fransson (MP)
(SD)
Eva Grönbäck (M)
Per Gustafsson (S)

Sebastian Gustavsson (M)
Per Johansson (M)
Mattias Josefsson (S)
Margareta Juliusson (M)
Roland Karlsson (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mikael Levander (NU)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Lena Gilbertsson (S) tjg för Matthias
Nordgren (S)
Klas Redin (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Fredrik Skattberg (C)
Ann Stockzelius (C)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Susanne Arneborg (V) tjg för Jan-Olof
Sundh (V)
Ulla Sundhage (V)
Niclas Sunding (SD)
Mattias Remar (S) tjg för Pernilla
Vikström (S) kl 18.00-20.30, §§ 25-42
Kenneth Johansson (M) tjg för 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 2015-03-26
Datum då anslaget sätts upp 2015-04-02 Datum då anslaget tas ner ………………………..
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin
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Tommy Johansson (S) tjg §§ 43-62
Ingvor Carlander (MP)
Niklas Andelius (MP)
Bernt Carlsson (NU)

Inger Broberg (C) tjg § 48-62
Bengt Johansson (C) tjg § 48-49
Roland Eriksson (FP) tjg §§ 43-62
Ingela Widell (KD)

Övriga närvarande:
Anita Dalengren, tf kanslichef
Justerare

Per Johansson (M) och Roland Karlsson (C) med Birgit Andersson (FP) och
Tommy Mårtensson (S) som ersättare.

Tid och plats
för justering

Klockan 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 2015-04-01.

Underskrifter
Sekreterare

Agneta Isacsson

Ordförande

Celso Silva Gonçalves (S)

Justerare

Per Johansson (M)

Roland Karlsson (C)
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 25

Information
Information om motorvägsprojektet av Gunnar Jelbin, Trafikverket.
Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 26

Motion – ortsskylt/reklam för Ulricehamn
Dnr 2015.0123

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) att Ulricehamns kommun skapar
en ortskylt med vy över Ulricehamn.

Beslutsunderlag
Motion från Aila Kiviharju (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 27

Motion – segelfri höjd på broarna på Boråsvägen
Dnr 2015.0165

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP) och
Cristina Bernevång (KD) att bron och intilliggande cykelbanebron på Boråsvägen får en fri höjd
som medger småbåtspassager.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-20 från Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 28

Motion – hundrastgård i Ekhagens park
Dnr 2015.0169

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att en hundrastgård byggs på
lämplig plats i Ekhagens park.

Beslutsunderlag
Motion 2015-01-15 från Niclas Sunding (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 29

Motion – två grillplatser i Ekhagens park
Dnr 2015.0170

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att två grillplatser sätts upp i
Ekhagens park.

Beslutsunderlag
Motion från Niclas Sunding (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 30

Motion – rökfritt område m.m. i Ulricaparken
Dnr 2015.0171

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att skyltar sätts upp i
Ulricaparken om rökfritt område, det införs hundförbud på lekplatsområde- skyltar sätts upp och
belysning inom hela lekplatsområdet.

Beslutsunderlag
Motion från Niclas Sunding (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 31

Motion – underlag för en ”integrationsplan” i Ulricehamns kommun
Dnr 2015.0174

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (FP) och Peder Danesved (FP) att
en beredning får i uppdrag att ta fram ett underlag för en ”integrationsplan” för hur olika delar av
samhället kan påverka utvecklingen så att invandringen till vår kommun får positiva effekter för
alla invånare och olika samhällsfunktioner.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-23 från Birgit Andersson (FP) och Peder Danesved (FP)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 32

Motion – bildande av föreningsråd
Dnr 2015.0177

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Mikael Dahl (C) att en
utredning tillsätts för att visa hur vi på bästa sätt kan skapa ett återkommande forum för dialog
mellan föreningslivet och kommunen.

Beslutsunderlag
Motion från Roland Karlsson (C) och Mikael Dahl (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 33

Motion - landsbygdsmiljonen
Dnr 2015.0178

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Börje Eckerlid (C) att
resurser avsätts för att inrätta en tjänst som samordnare för utveckling av landsbygden och de
små tätorterna i Ulricehamns kommun.

Beslutsunderlag
Motion från Roland Karlsson (C) och Börje Eckerlid (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 34

Motion – friskvårdsbidrag till kommunanställda
Dnr 2015.0185

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns kommun
utreder möjligheten att ge sina anställda bidrag till friskvård för att främja en god hälsa hos sina
anställda och vara en attraktiv arbetsgivare.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-25 från Mikael Levander (NU)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 35

Motion – första hjälpen utbildning
Dnr 2015.0186

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingemar Basth (MP) att alla kommuninvånare som
inte kan ta del av på annat sätt och som är intresserade av att utbilda sig inom första hjälpen ska
kunna kostnadsfritt få denna utbildning via Ulricehamns kommun.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-26 från Ingemar Basth (MP)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 36

Medborgarförslag – frikort för pensionärer i konstsnöspåret
Dnr 2015.0086

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Harald Wiman att pensionärer får frikort
i konstsnöspåret.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-01-11 från Harald Wiman

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Harald Wiman
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 37

Medborgarförslag – gratisresor inom Västtrafik för seniorer
Dnr 2015.0121

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Elsa Carlén att Ulricehamns kommun i
likhet med andra kommuner inför gratisresor inom Västtrafik för seniorer.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-02-27 från Elsa Carlén

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Elsa Carlén
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 38

Medborgarförslag – belysning utmed nya gång- och cykelvägen från
motorvägsavfarten, Hökerum
Dnr 2015.0167

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lars Broman att den nya gång- och
cykelvägen från motorvägsavfarten i Hökerum kompletteras med belysning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars Broman

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Lars Broman
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 39

Fråga – om solceller vid nybyggnationer
Dnr 2015.0184

Sammanfattning
Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om förvaltningen
tagit hänsyn och övervägt att installera solceller vid de pågående nybyggnationerna vid
Bogesundsskolan samt förskolan nära Tingsholm.

Beslutsunderlag
Fråga 2015-03-25 från Arne Fransson (MP)

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 40

Svar på 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-29, § 6, att bordlägga interpellationen.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation 2014-12-30 från Niclas Sunding (SD)
Svar från kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationssvaret läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 41
Yttrande måldokument äldreomsorg
Dnr 2013.0173
Sammanfattning
Beredningen för välfärd lämnade 2014-06-23, § 66, ett förslag till måldokument för äldreomsorg.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till måldokument till kommunstyrelsen
för yttrande. Kommunstyrelsen har därefter 2014-09-08 beslutat ge förvaltning uppdraget att ta
fram ett förslag till yttrande över måldokument för äldreomsorg med avseende på laglighet,
ekonomi och konsekvenser.
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och t f verksamhetschef äldreomsorg lämnar i
skrivelse 2014-12-09 ett yttrande över måldokumentet. I skrivelsen föreslås att måldokumentet godkänns. Vidare föreslås att kommunstyrelsen ges uppdraget att med
utgångspunkt från de delar som rör äldreomsorgsverksamheten i måldokumentet, ta fram en
ny äldreomsorgsplan för perioden 2016-2019.

Beslutsunderlag
Måldokument för äldrefrågor
Skrivelse 2014-12-09 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och t f verksamhetschef
äldreomsorg
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 50

Protokollsanteckningar
Ordföranden yrkar att beredningen för lärande ges ett särskilt uppdrag 2018 att följa upp
kommunstyrelsens arbete med måldokumentet för framtidens äldreomsorg utifrån ett nytt
uppdrag och ett särskilt processhjul.
Peder Danesved (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar måldokumentet för framtidens äldreomsorg.
Kommunstyrelsen ges uppdraget att arbeta i enlighet med beredningens måldokument med
beaktande av kommunstyrelsens yttrande avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser.
Beredningen för lärande kommer av fullmäktige att ges ett särskilt uppdrag 2018 att följa upp
kommunstyrelsens arbete med måldokumentet för framtidens äldreomsorg utifrån ett nytt
uppdrag och ett särskilt processhjul.

Beslutet lämnas till

beredningen för välfärd
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 42

Framtidstro och tillväxt – kommunalpolitiskt handlingsprogram 20152018
Dnr 2015.0102

Sammanfattning
Ett kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015 – 2018- ”Framtidstro och tillväxt” - har tagits
fram av den politiska ledningen.

Beslutsunderlag
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 45

Protokollsanteckning
Mattias Josefsson (S), Roger Wilhelmsson (M) och Susanne Arneborg (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Roland Karlsson (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Roland Karlssons avslagsyrkande.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Roland Karlssons (C)
avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommun-styrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande proposition för omröstning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Roland Karlssons (C) avslagsyrkande
Vid upprop avges 32 ja-röster och 16 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande. Se bilaga 1 till § 42.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet ”Framtidstro och tillväxt”, antas som ett
övergripande styrdokument för Ulricehamns kommun 2015 – 2018.

sid

Beslutet lämnas till

kommunchef
chefer kommunledningsstab (4)
sektorchefer (4)
verksamhetschefer (11)
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Bilaga 1 till § 42

KOMMUNFULLMÄKTIGE

I ULRICEHAMN
Omröstningslista
Sammanträde 2015-03-26

Frånvaro

Andelius, Bengt

KD

Andersson, Anders

Ja
1

C

Andersson, Birgit

Nej

1

FP

1

Andersson, Ing-Marie

C

1

Andersson, Liselotte

C

1

Basth, Ingemar

MP

1

Bengtsson, Mattias

SD

1

Bernevång, Cristina

KD

1

Bogren, Mats

NU

1

Brunnegård, Hanna

ers Victor Sund

C

1

Claesson, Jan-Åke

ers Bengt Leander

C

1

Dahl, Emma

ers Lisa Åkesson

NU

1

Dahl, Leif

S

Dahl, Mikael

C

Danesved, Peder

1
1

FP

1

Eckerlid, Börje

C

Eriksson, Aira

S

1

Forsman, Jan

S

1

Fransson, Arne
Friberg, Mikael
Glavic, Ruza

1

MP
ers ----

SD

1
1

S

1

Grönbäck, Eva

M

1

Gustafsson, Per

S

1

Gustavsson, Sebastian

M

1

Johansson, Per

M

1

S

1

Juliusson, Margareta

M

1

Karlsson, Roland

C

Josefsson, Mattias

1

Avstår

Kiviharju, Aila

SD

Levander Mikael

NU

Molander, Birgitta

1
1

M

1

S

1

S

1

Redin, Klas

S

1

Skarland, Inga-Kersti

S

1

Skattberg, Fredrik

C

1

Stockzelius, Ann

C

1

Ståhl-Lind, Catharina

S

1

V

1

Sundhage, Ulla

V

1

Sunding, Niclas

SD

1

S

1

M

1

M

1

Mårtensson, Tommy
Nordgren, Matthias

Sundh, Jan-Olof

ers Lena Gilbertsson

ers Susanne Arneborg

Vikström, Pernilla

ers Mattias Remar

Wilhelmsson, Kristina

ers Kenneth Johansson

Wilhelmsson, Roger
Wolf, Petra

MP

1

Öberg, Wiktor

M

1

Örtendahl, Catharina

M

1

Holmin, Lars, vice ordf

M

1

S

1

Silva Goncalves Celso, ordf

1

32

16
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 43

Politisk organisation
Dnr 2014.0539

Sammanfattning
Inför mandatperioden 2014-2018 har en utvärdering gjorts av den politiska organisationen och
kommunfullmäktige gav SP (det samlade presidiet) uppdraget att genomföra de förändringar som
lyfts fram i utvärderingen. Syftet med dokumentet är att beskriva den politiska organisationen
och arbetsformerna utifrån de förändringar och justeringar som gjorts.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24, § 133, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
med uppdrag att sammankalla samtliga gruppledare för att få till stånd en så bred
överenskommelse som möjligt.
SP överlämnar i skrivelse 2015-02-04 det reviderade dokumentet Riktlinjer för politisk
organisation i Ulricehamns kommun. I skrivelsen föreslås att riktlinjerna fastställs och att SP
även ges fortsatt uppdrag att ”lotsa” den politiska organisationen rätt och att ta de initiativ till
förändringar/justeringar som kan behöva göras.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 133
Skrivelse 2015-02-04 från SP
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 48

Protokollsanteckning
Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun fastställs. Det samlade presidiet (SP)
ges även fortsatt uppdrag att ”lotsa” den politiska organisationen rätt och att ta de initiativ till
förändringar/justeringar som kan behöva göras.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsens presidie (4)
Kommunfullmäktiges presidie (”)
Kommunstyrelsen
Kommunchef

sid

Kommunledningsstab (4)
sektorchefer (4)
verksamhetschefer (11)
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 44

Kommunalt partistöd
Dnr 2014.0439

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29, § 93, att fastställa regler för partistöd att gälla
från och med mandatperioden 2014-2018.
T f kanslichef föreslår i skrivelse 2015-02-11 att reviderade regler antas för att nå en bättre
anpassning till partiernas rutiner med årsmöten och revision. Mot denna bakgrund föreslås nu
följande ändring av de tider som anges i 5 § om årlig utbetalning:
Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad.
Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april året
efter det år partistöd utbetalts för.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL inte lämnats in inom
föreskriven tid (senast 1 april året efter det år partistöd utbetalts för) utbetalas inget stöd för
nästkommande år.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-11 från t f kanslichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 57

Kommunfullmäktiges beslut
Reviderade regler antas för kommunalt partistöd, där 5 § om årlig utbetalning ges följande
lydelse:
Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad.
Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april året
efter det år partistöd utbetalts för.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL inte lämnats in inom
föreskriven tid (senast 1 april året efter det år partistöd utbetalts för) utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
Beslutet lämnas till
kommunchef
t f kanslichef
författningshandbok
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 45

Ombudgetering av investeringsanslag
Dnr 2015.0105

Sammanfattning
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-02-05 att investeringsanslag i investeringsplan 2014 där
projekten inte slutförts, ska ombudgeteras till 2015 och 2016 med återstående belopp eller efter
det behov som föreligger. Ombudgetering av beslutade projekt föreslås ske med 59,5 mkr till 2015
och med 7 mkr till 2016. Totala investeringsbudgeten enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår
till 133,2 mkr. Av detta har 53,8 mkr förbrukats under 2014. Ej förbrukade medel per 2014-12-31
uppgår följaktligen till 79,4 mkr. Av överskottet föreslås ombudgetering av totalt 66,5 mkr.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 49

Kommunfullmäktiges beslut
Ombudgetering av investeringsanslag från 2014 till 2015 och 2016, godkänns enligt redovisat
underlag. Av ej förbrukade medel från 2014 ombudgeteras totalt 66 454,3 tkr (59 454,3 tkr till
2015 och 7 000 tkr till 2016).

Beslutet lämnas till

kommunchef
ekonomichef
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 46

Rapport – ej verkställda beslut SoL och LSS
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
2014-12-05 med rapport avseende tredje kvartalet 2014.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2014-12-05 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 51

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporter för tredje kvartalet 2014 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs
därefter till handlingarna.

Beslutet lämnas till
kommunens revisorer
välfärd, chef välfärd lärande och samhällsutveckling, verksamhetschefer ifo,
funktionsnedsättning och äldreomsorg
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 47

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Dnr 2015.0106

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-02-19 förslag till riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal, som tagits fram för att öka transparensen gentemot
byggherrar vid marktilldelning och exploateringsavtal.
I skrivelsen föreslås att riktlinjerna antas och vidare att delegation ges för markanvisning vid
direktanvisning enligt antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-19 från samhällsbyggnadschefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 55

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att anta riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal, delegeras till mark och exploateringsansvarig att ge markanvisning vid
direktanvisning, enligt antagna riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (avsnitt 4
mark – och fastighetsärenden, ny punkt 4.20).

Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal antas.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid

55

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 48

Taxa trygghetslarm
Dnr 2015.0103

Sammanfattning
Socialchefen redovisar i skrivelse 2015-02-05 att översyn och justering av taxor har initierats
utifrån ändrade förutsättningar framförallt vad gäller utvecklingen inom hälso- och
sjukvårdsområdet samt ny teknik inom trygghetstjänster, t ex trygghetslarm. I översynen ingår
även att jämföra och föreslå anpassningar i nivån på avgifterna i Ulricehamn i förhållande till
övriga landet.
Förvaltningen föreslår efter översynen, att avgift/taxa för trygghetslarm i ordinärt boende
fastställs till 200 kronor/månad. Avgiften ska gälla från och med 2015-05-01 och justeras årligen
enligt prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från socialchefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 46

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Liselotte Andersson (C) och Ing-Marie Andersson (C) på
grund av jäv.
Mats Bogren (NU) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att en
konsekvensbeskrivning tas fram hur avgiften slår mot de äldre.
Inga-Kersti Skarland (S), Catharina Ståhl-Lind (S) och Aira Eriksson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Mats Bogrens (NU) yrkande.
Ordföranden ställer under proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller
återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet
idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande proposition för omröstning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Vid upprop avges 29 ja-röster och 18 nej-röster. 1 ledamot avstår och 1 ledamot är frånvarande.
Se bilaga 1 till § 48.
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Kommunfullmäktige har beslutat återremittera ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras och en konsekvensbeskrivning tas fram över hur avgiften slår mot
brukarna.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I ULRICEHAMN

Bilaga 1 till § 48

Omröstningslista
Sammanträde 2015-03-26

Frånvaro

Andelius, Bengt

KD

Andersson, Anders

Ja
1

C

Andersson, Birgit

Nej

1

FP

1

Andersson, Ing-Marie

ers Bengt Johansson

C

1

Andersson, Liselotte

ers Inger Broberg

C

1

Basth, Ingemar

MP

1

Bengtsson, Mattias

SD

1

Bernevång, Cristina

KD

Bogren, Mats

NU

1

1

Brunnegård, Hanna

ers Victor Sund

C

1

Claesson, Jan-Åke

ers Bengt Leander

C

1

Dahl, Emma

ers Lisa Åkesson

NU

1

Dahl, Leif

S

Dahl, Mikael

C

Danesved, Peder

ers Roland Eriksson

1
1

FP

1

Eckerlid, Börje

C

Eriksson, Aira

S

1

Forsman, Jan

S

1

Fransson, Arne
Friberg, Mikael
Glavic, Ruza

1

MP
ers ----

SD

1
1

S

1

Grönbäck, Eva

M

1

Gustafsson, Per

S

1

Gustavsson, Sebastian

M

1

Johansson, Per

M

1

S

1

Juliusson, Margareta

M

1

Karlsson, Roland

C

Josefsson, Mattias

1

Avstår

Kiviharju, Aila

SD

Levander Mikael

NU

Molander, Birgitta

1
1

M

1

S

1

S

1

Redin, Klas

S

1

Skarland, Inga-Kersti

S

1

Skattberg, Fredrik

C

1

Stockzelius, Ann

C

1

Ståhl-Lind, Catharina

S

1

V

1

Sundhage, Ulla

V

1

Sunding, Niclas

SD

Mårtensson, Tommy
Nordgren, Matthias

Sundh, Jan-Olof

ers Lena Gilbertsson

ers Susanne Arneborg

1

Vikström, Pernilla

ers Tommy Johansson

S

1

Wilhelmsson, Kristina

ers Kenneth Johansson

M

1

M

1

Wilhelmsson, Roger
Wolf, Petra

MP

1

Öberg, Wiktor

M

1

Örtendahl, Catharina

M

1

Holmin, Lars, vice ordf

M

1

S

1

Silva Goncalves Celso, ordf

1

29

18

1
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 49

Taxa hemsjukvård
Dnr 2015.0104

Sammanfattning
Socialchefen redovisar i skrivelse 2015-02-05 att översyn och justering av taxor har initierats
utifrån ändrade förutsättningar framförallt vad gäller utvecklingen inom hälso- och
sjukvårdsområdet. I översynen ingår även att jämföra och föreslå anpassningar i nivån på
avgifterna i Ulricehamn i förhållande till övriga landet.
Förvaltningen föreslår en höjning av avgiften för hemsjukvård från 209 kronor/månad till
289 kronor/månad. Avgiftshöjningen träder i kraft 2015-05-01 och justeras årligen enligt
prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas. Den nya tillämpningen av denna avgift innebär att
samtliga brukargrupper med hemsjukvårdsinsats ska omfattas. Vård- och omsorgs-nämndens
beslut 2009-02-17, § 8, om avgiftsbefrielse för brukare inom socialpsykiatrin upphävs därmed.
Barn och ungdomar upp till 20 år är fortsatt avgiftsbefriade.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från socialchefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 47

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Liselotte Andersson (C) på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut
Avgift för hemsjukvård fastställs till 289 kronor/månad. Avgiften träder i kraft 2015-05-01 och
justeras årligen enligt prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas. Den nya tillämpningen av
denna avgift innebär att samtliga brukargrupper med hemsjukvårdsinsats ska omfattas. Vårdoch omsorgsnämndens beslut 2009-02-17, § 8, om avgiftsbefrielse för brukare inom
socialpsykiatrin upphävs därmed. Barn och ungdomar upp till 20 år är fortsatt avgiftsbefriade.
Mot beslutet reserverar sig Mikael Levander (NU) med följande skriftliga reservation. Bilaga 1 till
§ 49.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef, verksamhetschefer individ och familjeomsorg, äldreomsorg och
funktionsnedsättning
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 50

Taxa för sotning och brandskyddskontroll
Dnr 2014.0683

Sammanfattning
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har 2014-12-12, § 56, beslutat att
godkänna taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och att föreslå
medlemskommunerna att fastställa de nya taxorna.

Beslutsunderlag
Beslut 2014-12-12 från Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02 § 52

Kommunfullmäktiges beslut
Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs att gälla från och med
2015-05-01.

Beslutet lämnas till
Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 51

Svar på motion om att göra kommunen fri från plastpåsar
Dnr 2011.0738

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2011-10-31, § 181, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V) om göra
kommunen fri från plastpåsar.
Samhällsbyggnadschefen redovisar i skrivelse 2015-01-22 att förvaltningen inte längre har
resurser att arbeta med miljöstrategiska frågor som inte är lagbundna och att frågan bör finnas
med i kommande budgetprocess. I skrivelsen föreslås att motionen anses besvarad med
hänvisning till det kommande budgetarbetet.
Beslutsunderlag
Motion 2011-10-31 från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V)
Skrivelse 2015-01-22 från samhällsbyggnadschefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 53

Kommunfullmäktiges beslut
Av underlaget från kommunstyrelsens förvaltning framgår att förvaltningen bedömer att det för
närvarande inte finns resurser för arbete med miljöstrategiska frågor. Förvaltningen betonar att
frågan därför bör finnas med i kommande budgetprocess, för prioritering mellan olika behov
kopplat till kommunens övergripande vision och mål.
Det är vidare en politiskt prioriterad fråga för budget 2016 att avsätta resurser för en tillfällig
fullmäktigeberedning i syfte att arbeta fram nya miljömål för Ulricehamns kommun. Med
hänvisning till detta, anses motionen besvarad.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef
ekonomichef
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 52

Svar på motion om tillsynstaxa för företag
Dnr 2010.0618

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2010-10-25, § 129, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Barbro Westermark (S), Jan-Olof Sundh (V) och Ingegerd Borg
Saviharju (MP) om förändring av tillsynstaxan för företag.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-01-22 att motionen anses besvarad med
hänvisning till att taxorna omarbetats sedan motionen inkom och att det årligen sker en
revidering av taxorna för att de ska vara skäliga för företagen.

Beslutsunderlag
Motion 2010-10-22 från Barbro Westermark (S), Jan-Olof Sundh (V) och Ingegerd Borg
Saviharju (MP)
Skrivelse 2015-01-22 från samhällsbyggnadschefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 54

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till att taxorna omarbetats sedan motionen inkom och
att det årligen sker en revidering av taxorna för att de ska vara skäliga för företagen.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 53

Svar på motion – trafiksäkerhet Grönahögsvägen, Ulricehamn
Dnr 2014.0487

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-09-29, § 78, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Christoffer Brolin (C) och Jan-Åke Claesson (C) om trafiksituationen på
Grönahögsvägen, Ulricehamn.
Miljö- och samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-01-07 att motionen antas och att
miljö- och samhällsbyggnad tillförs 90 tkr för att bygga om vägen till en stadsmässig gata.

Beslutsunderlag
Motion 2014-03-11 från Christoffer Brolin (C) och Jan-Åke Claesson (C)
Skrivelse 2015-01-07 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 56
Protokollsanteckning
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Av underlaget från kommunstyrelsens förvaltning framgår att förvaltningen avser att lämna en
samlad ansökan om investeringsmedel för gator, vägar, trafikåtgärder med mera. I denna
ansökan kommer en anpassning av trafiksituationen på Grönahögsvägen, Ulricehamn, att ingå.
Motionen anses härigenom besvarad.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 54

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. Ärendet har bordlagts av kommunfullmäktige 2014-1215, § 182 och 2015-01-29, § 23.

Beslutsunderlag
-

Kommunfullmäktiges protokollsanteckning

Ordföranden informerar om att förvaltningen arbetar med att ansöka om så kallad permutation
för stiftelsen August Larssons fond och även för andra fonder som förvaltas av kommunen. Detta
innebär en ansökan hos länsstyrelsen om att stiftelsens föreskrifter får ändras.
Ordföranden (S) yrkar att ärendet återremitteras till val- och arvodesberedningen i avvaktan på
länsstyrelsens beslut om permutation.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till val- och arvodesberedningen.

Beslutet lämnas till
val- och arvodesberedningen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 55

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2015.0038

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-29, § 24, att befria Johanna Lööv (M) från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att
länsstyrelsen 2015-02-10 beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Elsa
Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, 523 35 Ulricehamn.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-02-10 från länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Beslutet lämnas till
Elsa Wilhelmsson
löneassistent
kansliet (3)

sid

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 56

Avsägelse – uppdrag ledamot i kommunfullmäktige
Dnr 2015.0039

Sammanfattning
Pernilla Vikström (S) avsäger sig i skrivelse 2015-01-19 uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-01-19 från Pernilla Vikström (S)

Kommunfullmäktiges beslut
Pernilla Vikström (S) befrias från uppdraget.

Beslutet lämnas till
Pernilla Vikström
Länsstyrelsen
löneassistent
kansliet (3)
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 57

Avsägelse – uppdrag ledamot i kommunfullmäktige
Dnr 2015.0080

Sammanfattning
Mikael Friberg (SD) avsäger sig i skrivelse 2015-02-05 uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från Mikael Friberg (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Mikael Friberg (SD) befrias från uppdraget.

Beslutet lämnas till
Mikael Friberg
länsstyrelsen
löneassistent
kansliet (3)

sid

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 58

Avsägelse – uppdrag ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2015.0047

Sammanfattning
Carolina Sunding (SD) avsäger sig i skrivelse 2015-01-20 uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-01-20 från Carolina Sunding (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Carolina Sunding (SD) befrias från uppdraget.

Beslutet lämnas till
Caroline Sunding
länsstyrelsen
löneassistent
kansliet (3)

66
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 59

Avsägelse – uppdrag huvudman i Ulricehamns Sparbank
Dnr 2015.0066

Sammanfattning
Sonia Stefanusson (SD) avsäger sig i skrivelse 2015-01-30 uppdraget som huvudman i
Ulricehamns Sparbank.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-01-30 från Sonia Stefanusson (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Sonia Stefanusson (SD) befrias från uppdraget.
Val av ny huvudman i Ulricehamns Sparbank bordläggs.

Beslutet lämnas till
Sonia Stefanusson
Ulricehamns Sparbank
löneassistent
kansliet (3)
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 60

Avsägelse – uppdrag huvudman i Ulricehamns Sparbank
Dnr 2015.0134

Sammanfattning
Sofia Hägg-Lindvall (SD) avsäger sig i skrivelse 2015-03-04 uppdraget som huvudman i
Ulricehamns Sparbank.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-04 från Sofia Hägg-Lindvall (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Sofia Hägg-Lindvall (SD) befrias från uppdraget.
Val av ny huvudman i Ulricehamns Sparbank bordläggs.

Beslutet lämnas till
Sofia Hägg-Lindvall
Ulricehamns Sparbank
löneassistent
kansliet (3)
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 61

Avsägelse – uppdrag huvudman i Ulricehamns Sparbank
Dnr 2015.0137

Sammanfattning
Anders Dahlén (M) avsäger sig i skrivelse 2015-03-06 uppdraget som huvudman i Ulricehamns
Sparbank.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-06 från Anders Dahlén (M)

Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar
Vid kommunfullmäktiges sammanträde noteras att den aktuella mandatperioden är till och med
årsstämman 2015, som hålls 27 mars.

Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
Anders Dahlén
Ulricehamns Sparbank
löneassistent
kansliet (3)
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-03-26
§ 62

Avsägelse – uppdrag ersättare i kommunfullmäktige m.m
Dnr 2015.0157

Sammanfattning
Gunnar Scott (S) avsäger sig i skrivelse 2015-03-13 uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige, ledamot i beredningen för välfärd och huvudman i Ulricehamns Sparbank.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-13 från Gunnar Scott (S)

Kommunfullmäktiges beslut
Gunnar Scott (S) befrias från uppdragen.
Till ledamot i beredningen för välfärd utses Ruza Glavic (S), Nygatan 12 A, 523 34 Ulricehamn
och till huvudman i Ulricehamns Sparbank till och med årsskiftet 2017 utses Ruza Glavic (S),
Nygatan 12 A, 523 34 Ulricehamn.

Beslutet lämnas till
Gunnar Scott
Ruza Glavic
beredningen för välfärd
Ulricehamns Sparbank
Länsstyrelsen
löneassistent
kansliet (3)

