Kommunfullmäktiges sammanträde
Torsdag 28 maj kl 18.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn
Ärendelista
1.

Kommunstyrelsens information
- Sverigeförhandlingen (infrastruktur/Götalandsbanan)

2.

Inkomna motioner och medborgarförslag

3.

Inkomna interpellationer och frågor

4.

Årsredovisning SÄRF 2014

5.

Årsredovisning Sjuhärads samordningsförbund 2014

6.

Årsredovisning Sjuhärads kommunalförbund 2014

7.

Investering – fastighet (gruppbostad)

8.

Slutredovisningar investeringsprojekt

9.

Svar på motion om uppföljning av investeringar

10.

Svar på motion om belysning på övergångsställen

11.

Svar på motion om handlingsplan barnfattigdom

12.

Svar på motion om giftfri vardag

13.

Partistöd 2015

14.

Mål inom lärande

15.

Regler för intern kontroll

16.

Riktlinjer för styr- och ledningssystem

17.

Styrdokument i författningshandboken

18.

Riktlinjer för upphandling

19.

Redovisning – jämställdhet förskola/skola

20.

Valärenden

sid

96 (131)

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28

Tid och plats

Torsdag den 28 maj 2015 kl. 18.00 – 21.05, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.
Ajournering kl 20.15–20.45

Ledamöter
Celso Silva Gonçalves (S), ordförande
Lars Holmin (M), vice ordförande, §§ 85-102, 104-116
Bengt Andelius (KD)
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (FP)
Victor Sund (C) tjg för Ing-Marie Andersson (C)
Liselotte Andersson (C)
Ingemar Basth (MP)
Mattias Bengtsson (SD) kl 18–20.55, §§ 85-114
Cristina Bernevång (KD) §§ 85-102, 104-116
Mats Bogren (NU)
Hanna Brunnegård (C)
Jan-Åke Claesson (C)
Emma Dahl (NU)
Lena Gilbertsson (S) tjg för Leif Dahl (S)
Mikael Dahl (C)
Roland Eriksson (FP) tjg för Peder Danesved (FP)
Börje Eckerlid (C)
Aira Eriksson (S)
Jan Forsman (S)
Arne Fransson (MP)
(SD)
Ruza Glavic (S)
Eva Grönbäck (M)
Per Gustafsson (S) §§ 85-100, 102-116

Sebastian Gustavsson (M)
Per Johansson (M)
Mattias Josefsson (S) §§ 85-102, 104-116
Margareta Juliusson (M)
Roland Karlsson (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mikael Levander (NU)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Matthias Nordgren (S)
Klas Redin (S)
Mattias Remar (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Fredrik Skattberg (C)
Ann Stockzelius (C)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Jan-Olof Sundh (V)
Ulla Sundhage (V)
Niclas Sunding (SD)
Kristina Wilhelmsson (M)
Roger Wilhelmsson (M)
Ingvor Carlander (MP) tjg för Petra Wolf
(MP)
Wiktor Öberg (M)
Catharina Örtendahl Rylid (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-05-28
Datum då anslaget sätts upp 2015-06-05 Datum då anslaget tas ner ………………………..
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

sid

Ersättare

97

Ingela Widell (KD) tjg § 103
Arne Sjögren (V)
Niklas De Loughery Nordin (MP)
Bernt Carlsson (NU)

Elsa Wilhelmsson (M) tjg § 103
Bengt Leander (C)
Inger Broberg (C)
Bengt Johansson (C)

Övriga närvarande:
Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef
Agneta Isacsson, utredare
Justerare

Bengt Andelius (KD) och Ingemar Basth (MP) med Arne Fransson (MP) som
ersättare.

Tid och plats
för justering

Klockan 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 2015-06-04.

Underskrifter
Sekreterare

Agneta Isacsson

Ordförande

Celso Silva Gonçalves (S)

Justerare

Bengt Andelius

Ingemar Basth

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 85

Information

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef informerar om Sverigeförhandlingen
(infrastruktur/Götalandsbanan)

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 86

Motion – praktiska utbildningar
Dnr 2015/279

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) att utbudet av yrkesinriktade
gymnasieutbildningar ökas m.m.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-24 från Aila Kiviharju (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 87

Motion – regn- och vindskydd i Ulricaparken
Dnr 2015/280

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD) att tre
mindre och ett större regn och vindskydd sätts upp på lämpliga platser i Ulricaparken.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-24 från Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 88

Motion – personligt tillstånd för tiggeri
Dnr 2015/284

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD) att
personliga tillstånd för tiggeri införs.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-24 från Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (S)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 89

Motion – solceller på kommunens fastigheter
Dnr 2015/298

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Victor Sund (C) att samtliga tak i kommunens
fastighetsbestånd inventeras för att se över möjligheten att sätta upp solceller.

Beslutsunderlag
Motion från Victor Sund (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 90

Motion – bostadsbebyggelse på landsbygden
Dnr 2015/300

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att möjligheten utreds om
satsning på byggnation av villaområden i attraktiva sjönära lägen på landsbygden i Marbäck och
Hökerum.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-27 från Mikael Levander (NU)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 91

Motion – säker överfart till banvallen
Dnr 2015/301

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander (MP) att överfart från
Fridhemsgatan till banvallen görs säker.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-28 från Ingvor Carlander (MP)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 92

Motion – bygga saluhall
Dnr 2015/302

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander (MP) att en saluhall byggs ovanför
stadshuset på dess parkering.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-28 från Ingvor Carlander (MP)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-11
§ 93

Medborgarförslag – större skateboardpark vid Tingsholm
Dnr 2015/145

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jacob Ogeryd Linard att skateparken vid
Tingsholm utökas genom större asfalterad yta med diverse ramper.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-11 från Jacob Ogeryd Linard

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Jacob Ogeryd Linard
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 94

Medborgarförslag – utökad parkeringstid på Sturegatan
Dnr 2015/147

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sten Claesson att fem eller sex
parkeringsplatser på Sturegatan närmast Oasen får ändrad parkeringstid från dagens två timmar
till tre timmar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-12 från Sten Claesson

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Sten Claesson
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 95

Medborgarförslag – gratis bussresor för asylsökande
Dnr 2015/202

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kerstin Svensson m.fl. att asylsökanden
erbjuds gratis bussresor från och med höstterminsstarten 2015.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-21 från Kerstin Svensson m.fl.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Kerstin Svensson m.fl.
kansliet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 96

Interpellation – bostadsbyggande i hela kommunen
Dnr 2015/297

Sammanfattning
Mikael Dahl (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ökning av
byggandet av lägenheter i hela kommunen och inte bara i centralorten.

Beslutsunderlag
Interpellation från Mikael Dahl (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

sid

110

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 97

Fråga – enkät om klimatarbetet
Dnr 2015/228

Sammanfattning
Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om varför inte
Ulricehamns kommun har deltagit i enkätundersökningen om klimatarbetet.

Beslutsunderlag
Fråga 2015-05-24 från Arne Fransson (MP)

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.

sid

111

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 98

Fråga – om våldsbejakande extremism
Dnr 2015/229

Sammanfattning
Birgit Andersson (FP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om vem som är
utsedd till kontaktperson och vilka direktiv den personen har fått i sitt uppdrag mot
våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag
Fråga 2015-05-25 från Birgit Andersson (FP)

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.

sid

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 99

Fråga – om modersmålsundervisning
Dnr 2015/274

Sammanfattning
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om
modersmålsundervisningen bedrivs på skoltid eller efter skoltid.

Beslutsunderlag
Fråga 2015-05-24 från Niclas Sunding (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 100

Fråga – barnomsorg i Hössna
Dnr 2015/296

Sammanfattning
Roland Karlsson (C) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om snabb lösning av
barnomsorgsplats i Hössna.

Beslutsunderlag
Fråga från Roland Karlsson (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 101

Årsredovisning SÄRF 2014
Dnr 2015.0188, 2015/74

Sammanfattning
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2015-03-20, § 24, beslutat
fastställa årsredovisning för 2014. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för
direktionen.

Beslutsunderlag
Beslut 2015-03-20, § 24, från direktionen för SÄRF
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 108

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Per Gustafsson (S) på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för
2014 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 102

Årsredovisning Sjuhärads samordningsförbund 2014
Dnr 2015.0063, 2015/68

Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2014 för
förbundet. Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan
om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Sjuhärads samordningsförbund
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 109

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
Sjuhärads samordningsförbund
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 103

Årsredovisning Sjuhärads kommunalförbund 2014
Dnr 2015.0203, 2015/86

Sammanfattning
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har 2015-02-27 , § 25, beslutat fastställa
årsredovisning för 2014. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag
Beslut 2015-02-27, § 25, från direktionen för Sjuhärads kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 110

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Mattias Josefsson (S), Cristina Bernevång (KD) och Lars
Holmin (M) på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut
Det noteras att direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutat att underskott beroende på
finansiering av E20 enligt balanskravsutredning inte behöver återställas.
Ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 104

Investering – fastighet (gruppbostad)
Dnr 2015/45

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt ekonomiska styrprinciper. Enligt dessa ska investeringar
objektbestämmas efter särskild begäran hos kommunstyrelsen.
Objekt som finns upptagna på den investeringsplan som ingår i budget, avgörs av kommunstyrelsen upp till 5 Mkr. För belopp därutöver ska ärendet behandlas av kommunfullmäktige.
Objekt som finns i investeringsplanen i budget, beslutas av beredande utskottet upp till 500 tkr.
Därutöver beslutar kommunstyrelsen.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-04-14 att investeringsmedel för nybyggnad av
gruppbostad för funktionsnedsatta, 11,5 mkr, finansieras via avsatta medel för ändamålet i
investeringsbudgeten för 2015 och 2016 (projekt Liljekonvaljen) och genom omfördelning av 2,0
mkr från anslaget för energieffektiviseringsåtgärder 2015. Ekonomichefen föreslår vidare att
kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-14 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 111

Protokollsanteckning från kommunstyrelsen
”Installation av solceller ska noga övervägas och återrapportering till kommunstyrelsen ska ske
snarast”

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen (verksamhet fastighet) ges investeringsmedel med 11,5 mkr för nybyggnad av
gruppbostad för funktionsnedsatta. Investeringen med 11,5 mkr, finansieras via avsatta medel för
ändamålet i investeringsbudgeten för 2015 och 2016 (projekt Liljekonvaljen) och genom
omfördelning av 2,0 mkr från anslaget för energieffektiviseringsåtgärder 2015. Kompensation ges
inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
servicechef
verksamhetschef fastighet
välfärd/socialchef, verksamhetschef funktionsnedsättning
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 105

Slutredovisningar investeringsprojekt
Dnr 2015/121

Sammanfattning
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-03-19 att följande slutredovisningar av projekt godkänns:
Ryttershov hus G ombyggnad
URC (Ulricehamns resurscenter) ombyggnad till förvaltningslokaler
Tillbyggnad av Ätradalsskolan
GC-väg m.m. utmed lv 1700 Gällstad

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-19 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 112

Kommunfullmäktiges beslut
Följande slutredovisningar av projekt godkänns:
Ryttershov hus G ombyggnad
URC (Ulricehamns resurscenter) ombyggnad till förvaltningslokaler
Tillbyggnad av Ätradalsskolan
GC-väg m.m. utmed lv 1700 Gällstad

Beslutet lämnas till
ekonomichef
servicechef
verksamhetschef fastighet
samhällsbyggnadschef
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 106

Svar på motion om uppföljning av investeringar
Dnr 2012.0560, 2015/63

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2012-11-26, § 165, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Mikael Carlsson (C) om uppföljning av investeringar.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-03-18 att motionen antas. I skrivelsen redovisas att det
finns rutiner för hur slutredovisningar av investeringar ska hanteras. Såväl den samlade
investeringsbudgeten som större investeringar ska löpande följas upp under året.

Beslutsunderlag
Motion 2012-11-23 från Mikael Carlsson (C)
Skrivelse 2015-03-18 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 114

Protokollsanteckning
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att det finns rutiner för hur slutredovisningar av investeringar ska hanteras
och såväl den samlade investeringsbudgeten som större investeringar ska löpande följas upp under
året.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 107

Svar på motion om belysning vid övergångsställen
Dnr 2014.0630, 2015/75

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-12-15, § 142, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Birgitta Molander (M) om belysning vid övergångsställen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-03-20 att motionen antas och förvaltningen ges i
uppdrag att under mandatperioden förbättra belysningen vid hårt trafikerade övergångsställen.

Beslutsunderlag
Motion 2014-12-03 från Birgitta Molander (M)
Skrivelse 2015-03-20 från samhällsbyggnadschefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 114

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas. Av underlaget från kommunstyrelsens förvaltning framgår att förvaltningen
bedömer att en anpassning vid hårt trafikerade övergångsställen är nödvändig. Förvaltningen
kommer att arbeta med utformning och belysning och göra prioriteringar utifrån beslutad
investeringsbudget.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef
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121

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 108

Svar på motion om handlingsplan barnfattigdom
Dnr 2011.0820, 2015/29

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2011-11-28, § 204, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Inga-Kersti Skarland (S) om att ta fram en handlingsplan för hur
barnfattigdomen ska avskaffas i Ulricehamn.
Socialchefen redovisar i skrivelse 2015-03-26 att förvaltningens bedömning är att frågan hanteras
bättre genom ett välförankrat förhållningssätt i samtliga verksamheter än med en handlingsplan.
En handlingsplan mot barnfattigdom kan heller inte skapas eftersom det inte är ett definierat
begrepp. Förvaltningens rekommendation är utifrån ovanstående att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Motion 2011-11-25 från Inga-Kersti Skarland (S)
Skrivelse 2015-03-26 från socialchefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 115

Kommunfullmäktiges beslut
I förvaltningens underlag betonas att tendenser till barns utsatthet är viktiga att följa och arbeta
mot övergripande i hela kommunen och att detta ligger i grunduppdraget för individ och
familjeomsorgen. Förvaltningens bedömning är dock att frågan hanteras bättre genom ett
välförankrat förhållningssätt i samtliga verksamheter än med en handlingsplan. En handlingsplan
mot barnfattigdom kan heller inte skapas eftersom det inte är ett definierat begrepp.
Mot denna bakgrund avslås motionen.
Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 109

Svar på motion om giftfri vardag
Dnr 2013.0616, 2015/76

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-12-16, § 182, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Börje Eckerlid (C) och Jan-Åke Svenningsson (C) om att ta fram en
åtgärdsplan för förskola och skola för en giftfri vardag.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05, § 111, att återremittera ärendet till förvaltningen för att
en åtgärdsplan ska tas fram och en inventering göras av förekomsten av produkter och material i
barnens vardag som innehåller miljögifter. Återremissen ska även i övrigt innefatta
yttrande avseende förslagen i motionen.
Barn- och utbildningschefen föreslår i skrivelse 2015-04-09 att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion 2013-12-16 från Börje Eckerlid (C) och Jan-Åke Svenningsson (C)
Skrivelse 2015-04-09 från barn- och utbildningschefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 116

Kommunfullmäktiges beslut
Förvaltningen avser att göra en inventering på två förskoleavdelningar och en kostnadskalkyl för
det mer långsiktiga arbetet. När inventeringen är klar, avser förvaltningen att återkomma till
kommunstyrelsen med en kostnadskalkyl som bör beaktas inför arbetet med budget 2016.
Härigenom anses motionen besvarad.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef, verksamhetschefer F-6, verksamhetschef 7-9 och Tingsholm
och verksamhetschef barn- och elevhälsan

sid

123

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 110

Partistöd 2015
Dnr 2014.0613, 2015/77

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt regler för partistöd att gälla från och med mandatperioden 20142018. Samliga partier har lämnat in ansökan för partistöd 2015. Av 2 kap 12 § kommunallagen
(KL) framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas i kommunfullmäktige varje år.
T f kanslichef föreslår i skrivelse 2015-03-31 att partistöd 2015 utbetalas med totalt
1 044 675 kr (grundstöd 400 500 kr och mandatstöd 644 150 kr).

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-31 från t f kanslichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 117

Kommunfullmäktiges beslut
Partistöd 2015 utbetalas med totalt 1 044 675 kr (grundstöd 400 500 kr och mandatstöd
644 175 kr).

Beslutet lämnas till
kanslichef

sid

124

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28

§ 111

Mål inom lärande
Dnr 2015/78

Sammanfattning
I skrivelse 2015-03-31 från kommunchef och t f kanslichef föreslås att kommunstyrelsen ges
uppdraget att göra en prioritering av de långsiktiga målen inom lärande inför budgetarbetet 2017.
Förutom de övergripande nationella mål och riktlinjer som styr skolan, finns för lärandet ett flertal
styrdokument, mål och uppdrag som fastställts politiskt i Ulricehamns kommun såväl av
kommunfullmäktige som av kommunstyrelsen. Mot denna bakgrund föreslås att kommunstyrelsen
ges uppdraget att göra en prioritering av de långsiktiga målen inom lärande inför budgetarbetet
2017. Kommunstyrelsens arbete med de långsiktiga målen ska utgå från samtliga befintliga
styrdokument, mål och uppdrag. En inriktning ska vara att antalet mål för lärande begränsas
jämfört med idag. Vidare föreslås att genom detta upphävs kommun-fullmäktiges beslut 2012-0924, § 118, att beredningen för lärande under 2015 ska få ett uppdrag att följa upp måldokumentet
framtidens skola.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-31 från kommunchef och t f kanslichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 118

Protokollsanteckning
Mattias Josefsson (S) yrkar som ett ändringsyrkande att kommunstyrelsen ges uppdraget att göra
en prioritering och samordning av de långsiktiga målen inom lärandet. En återrapportering ska ges
till kommunfullmäktige i november 2015.
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Mattias Josefssons (S) ändringsyrkande.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Mattias Josefssons (S)
ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutet enligt Mattias Josefssons
(S) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen ges uppdraget att göra en prioritering och samordning av de långsiktiga målen
inom lärandet. En återrapportering ska ges till kommunfullmäktige i november 2015.
Genom detta upphävs kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, § 118, att beredningen för lärande
under 2015 ska få ett uppdrag att följa upp måldokumentet framtidens skola.

sid

Beslutet lämnas till
kommunchef
kanslichef

125

sid

126

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 112

Regler för intern kontroll
Dnr 2015/79

Sammanfattning
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2015-04-01 att med utgångspunkt från kommunallagen
6 kap 7 § har förslag till nya regler för intern kontroll tagits fram. Reglerna kommer att vara en
utgångspunkt vid framtagandet av årliga interna kontrollplaner.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-01 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 119

Kommunfullmäktiges beslut
Regler för intern kontroll antas.

Beslutet lämnas till
kommunchef
författningshandboken

sid

127

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 113

Riktlinjer för styr- och ledningssystem
Dnr 2015/82

Sammanfattning
Kommunchefen överlämnar i skrivelse 2015-04-02 förslag till riktlinjer för styr- och
ledningssystem. Syftet med dokumentet är att beskriva strukturen och de olika delarna i styr- och
ledningssystemet i kommunen. Styr- och ledningssystemet omfattar följande delar:










Kvalitet i Ulricehamns kommun
Modellen för ekonomi och verksamhetsstyrning - Styrmodellen
Styrdokumenten
Planering och uppföljning
Intern kontroll
Kulturpyramiden
Politiker och tjänstemannaroller
Synpunktshantering och medborgarförslag
Medborgardialog

I skrivelsen föreslås att riktlinjerna fastställs.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-02 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 120

Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för styr- och ledningssystem fastställs.
Beslutet lämnas till
kommunchef
författningshandboken

sid

128

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 114

Styrdokument i författningshandboken
Dnr 2015/88

Sammanfattning
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2015-04-08 att den kommunala verksamheten styrs, förutom
av lagar och författningar, även av olika styrdokument som antagits i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller övriga nämnder. Dessa styrdokument har samlats i en kommunal
författningshandbok.
Enligt de nya riktlinjerna för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år,
sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla. För att
befintliga styrdokument ska kunna omfattas av de nya riktlinjerna behöver de tidssättas, det vill
säga att det anges en tid då styrdokumentet ska revideras eller upphöra att gälla. I skrivelsen
föreslås att förslag på tidssättning antas.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-08 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 121

Protokollsanteckning
Mattias Josefsson (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att kommunfullmäktige läggs till i första
stycket, 2:a meningen.
Ordförande ställer under proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Mattias
Josefssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Mattias
Josefssons (S) tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
Tidssättningen för styrdokumenten i författningshandboken antas. Kommunfullmäktige respektive
kommunstyrelsen ges uppdraget att årligen ta ställning till de styrdokument som under året är
aktuella för att revideras eller för att upphöra att gälla.
Det noteras att nu redovisas dokumenten med de benämningar de getts i den nuvarande
författningshandboken. I samband med kommande revideringar kommer styrdokumenten
successivt att klassificeras och benämnas i enlighet med antagna riktlinjer för styr- och
ledningssystem.

sid

Beslutet lämnas till
kommunchef
författningshandboken

129

sid

130

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28

§ 115

Riktlinjer för upphandling
Dnr 2014.0513, 2015/89

Sammanfattning
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2015-04-09 förslag till riktlinjer för upphandling. De nya
riktlinjerna har tagits fram med utgångspunkt från ny lagstiftning inom området, nya EU-direktiv
samt beslut av fullmäktige 2011-09-26, § 173 och 2014-09-29, § 98.
I de nya riktlinjerna ingår krav på att Miljöstyrningsrådets krav ska användas vid upphandling och
fokus ska läggas på livscykelkostnad i stället för på lägsta inköpspris. Vidare ingår regler om etiska
krav och regler om hävande av avtal då leverantörer inte lever upp till ingångna avtal. Uppföljning
av avtal regleras i riktlinjerna.
I skrivelsen föreslås att riktlinjerna antas.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-09 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 122

Protokollsanteckning
Birgit Andersson (FP) yrkar som ett tilläggsyrkande:
Vid upphandlingar ska sociala aspekter och hänsyn tas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU
kap. 6)
Cristina Bernevång (KD) och Arne Fransson (MP) yrkar bifall till Birgit Anderssons (FP)
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Birgit Anderssons
(FP) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Birgit Anderssons
(FP) tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för upphandling antas.
Vid upphandlingar ska sociala aspekter och hänsyn tas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU
kap. 6)

Beslutet lämnas till
ekonomichef
författningshandboken

sid

131

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-05-28
§ 116

Redovisning – jämställdhet förskola/skola
Dnr 2015/91

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade 2009-09-28, § 128, en motion om genuspedagog och gav
förvaltningen uppdraget att lämna en redovisning av hur arbetet för att främja jämställdhet inom
förskola/skola fortskrider.
Barn - och utbildningschefen lämnar i skrivelse 2015-04-09 en redovisning av detta arbete och
föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2009-09-28, § 128
Skrivelse 2015-04-09 från barn- och utbildningschefen
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07, § 123

Kommunfullmäktiges beslut
Förvaltningens redovisning av arbetet för att främja jämställdhet inom förskola/skola läggs till
handlingarna.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef

