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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25

Tid och plats

Torsdag den 25 juni 2015 kl. 18.00 – 21.50, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.
Ajournering 19.55-20.15

Ledamöter
Celso Silva Gonçalves (S), ordförande
Kenneth Johansson (M) tjg för Lars Holmin (M), v ordf
Bengt Andelius (KD)
Inger Broberg (C) tjg för Anders Andersson (C)
Roland Eriksson (FP) tjg för Birgit Andersson (FP)
Ing-Marie Andersson (C)
Liselotte Andersson (C)
Ingvor Carlander (MP) tjg för Ingemar Basth (MP)
Mattias Bengtsson (SD)
Cristina Bernevång (KD)
Mats Bogren (NU)
Hanna Brunnegård (C)
Jan-Åke Claesson (C)
Emma Dahl (NU)
Leif Dahl (S)
Bengt Johansson (C) tjg för Mikael Dahl (C)
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)

Sebastian Gustavsson (M)
Per Johansson (M)
Mattias Josefsson (S)
Margareta Juliusson (M)
Roland Karlsson (C)
Mikael Levander (NU)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Lena Gilbertsson (S) tjg för Matthias
Nordgren (S), §§ 117-132, 134-143
Klas Redin (S)
Mattias Remar (S)
Inga-Kersti Skarland (S), §§ 117-142
Fredrik Skattberg (C)
Bengt Leander (C) tjg för Ann
Stockzelius (C)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Arne Sjögren (V) tjg för Jan-Olof Sundh
(V)
Susanne Arneborg (V) tjg för Ulla
Sundhage (V) kl 18.30-21.50, §§ 127-143
Niclas Sunding (SD)
Kristina Wilhelmsson (M)
Roger Wilhelmsson (M)
Petra Wolf (MP) kl 18-19.55, §§ 117-137
Wiktor Öberg (M)
Sören Johansson (M) tjg för Catharina
Örtendahl Rylid (M), §§ 117-137, 139-143

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-06-25
Datum då anslaget sätts upp 2015-07-03 Datum då anslaget tas ner ………………………..
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

sid

133

Ersättare
Elsa Wilhelmsson (M) tgj § 138
Jan Brobjer (S) tjg §§ 133, 143
Bengt Klasson (S)

Niklas De Loughery Nordin (MP) tjg §§
138-143
Bernt Carlsson (NU)

Övriga närvarande:
Agneta Isacsson, utredare
Justerare

Peder Danesved (FP) och Birgitta Molander (M) med Wiktor Öberg (M) som
ersättare.

Tid och plats
för justering

Klockan 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den
2015-07-02.

Underskrifter
Sekreterare

Agneta Isacsson

Ordförande

Celso Silva Gonçalves (S)

Justerare

Peder Danesved

Birgitta Molander

sid

134

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 117

Information

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.

sid

135

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 118

Motion – klimatsmart husbyggande
Dnr 2015/338

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (FP) och Roland Eriksson (FP)
att Ulricehamns kommun börjar tänka i nya klimatsmarta banor.

Beslutsunderlag
Motion från Birgit Andersson (FP) och Roland Eriksson (FP)

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

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 119

Motion – revidera vindkraftsplanen
Dnr 2015/339

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (FP) och Birgit Andersson (FP)
att Ulricehamns kommun initierar en revidering av vindkraftsplanen med målsättningen att ta
bort maxhöjden på nya verk.

Beslutsunderlag
Motion från Roland Eriksson (FP) och Birgit Andersson (FP)

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

sid

137

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 120

Motion – återinrätta estetiskt program
Dnr 2015/423

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander (MP) att ett estetiskt program
återinrättas snarast möjligt i Ulricehamn.

Beslutsunderlag
Motion från Ingvor Carlander (MP)

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

sid

138

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 121

Motion – förbättra romernas situation i Rumänien
Dnr 2015/424

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) att
Ulricehamns kommun skänker 12 000 kr årligen till SAM projektet.

Beslutsunderlag
Motion 2015-06-01 från Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD)

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

sid

139

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 122

Motion – trafiksäkerheten vid rondeller och korsningar
Dnr 2015/425

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att trafiksäkerheten ses över
i Ulricehamns kommun vid rondeller och korsningar.

Beslutsunderlag
Motion 2015-06-01 från Niclas Sunding (SD)

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

sid

140

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 123

Motion – alkolås på kommunens fordon
Dnr 2015/426

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att alla fordon som
Ulricehamns kommun köper in i framtiden är utrustade med alkolås och att kostnaden utreds
om samtliga fordon i kommunens ägo utustas med alkolås.

Beslutsunderlag
Motion 2015-06-01 från Niclas Sunding (SD)

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

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 124

Fråga – anställning av sakkunnig inom revisionen
Dnr 2015/402

Sammanfattning
Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om anställning av
sakkunnig inom revisionen.

Beslutsunderlag
Fråga från Arne Fransson (MP)

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

sid

142

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 125

Fråga – trädfällning på Karpen 4
Dnr 2015/403

Sammanfattning
Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om trädfällning på
Karpen 4.

Beslutsunderlag
Fråga från Arne Fransson (MP)

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

sid

143

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 126

Fråga – om undernäring inom vård och omsorg
Dnr 2015/422

Sammanfattning
Ingvor Carlander (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om vad
Ulricehamns kommun gör för att undvika undernäring inom vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Fråga från Ingvor Carlander (MP)

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

sid

144

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 127

Fråga – kostnad för framtagande av måldokumentet Jämställdhet och
mångfald
Dnr 2015/427

Sammanfattning
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om kostnaden för
framtagande av måldokumentet Jämställdhet och mångfald.

Beslutsunderlag
Fråga 2015-06-24 från Niclas Sunding (SD)

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

sid

145

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 128

Fråga – måluppfyllnad för bredbandsutbyggnad
Dnr 2015/428

Sammanfattning
Roland Karlsson (C) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om Ulricehamns
kommun kommer att leva upp till de mål för bredbandsutbyggnaden som beslutats i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Fråga från Roland Karlsson (C)

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

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 129

Fråga – avgift för trygghetslarm
Dnr 2015/429

Sammanfattning
Roger Wilhelmsson (M) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om avgiften för
trygghetslarm.

Beslutsunderlag
Fråga 2015-06-25 från Roger Wilhelmsson (M)

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

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 130

Svar på 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28, § 96, att bordlägga interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation från Mikael Dahl (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 131

Rapport – ej verkställda beslut SoL och LSS
Dnr 2015/108

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 socialchefen föreligger skrivelse med rapport avseende första
kvartalet 2015.

Beslutsunderlag
Skrivelse från socialchefen

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten för första kvartalet 2015 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs
därefter till handlingarna.

Beslutet lämnas till
kommunens revisorer

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 132

Förberedelseklasser
Dnr 2015/142

Sammanfattning
Barn – och utbildningschefen föreslår i skrivelse 2015-05-11 att förberedelseklass ska inrättas
för mottagande av nyanlända elever från och med hösten 2015 för att sedan utökas under
2016. Vidare föreslås att sektor lärande tillförs 400 tkr inför höstterminen 2015 för att inrätta
en förberedelseklass i grundskolan.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-12 från barn- och utbildningschefen

Protokollsanteckning
Inga-Kersti Skarland (S), Ingvor Carlander (MP) och Per Johansson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Roland Karlsson (C) yrkar som ett tilläggsyrkande att förvaltningen i sitt arbete med
lokalisering av förberedelseklasser framöver ser över möjligheten att detta också kan ske
utanför centralorten, i övrigt yrkar han bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Levander (NU) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
och Roland Karlssons (C) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Roland Karlssons (C)
tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
Sektor lärande tillförs 550 tkr inför höstterminen 2015 för att inrätta förberedelseklasser för
årskurs 1-9 i grundskolan. Anslaget finansieras genom att prognostiserat budgetöverskott för
kommunstyrelsen i budget 2015 tas i anspråk.
Förvaltningen i sitt arbete med lokalisering av förberedelseklasser framöver ser över
möjligheten att detta också kan ske utanför centralorten.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
lärande/barn- och utbildningschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 133

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse 2015-2018
Dnr 2015/141

Sammanfattning
Barn- och utbildningschefen överlämnar i skrivelse 2015-05-11 ett förslag till handlingsplan för
ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018. Förvaltningens egna analyser och resultat av
externa granskningar visar på att resultaten, främst i årskurs 9, behöver förbättras.
Kommunen behöver stärka det pedagogiska ledarskapet, stärka ledarskapet i klassrummet och
stärka arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningen har, med utgångspunkt från
det som de olika analyserna och granskningarna har visat, tagit fram ett förslag till handlingsplan för att öka måluppfyllelsen i grundskolan och föreslår att handlingsplanen fastställs och
att förvaltningen ges i uppdra att arbeta i enlighet med de i handlingsplanen angivna
åtgärderna. Vidare föreslås att sektor lärande tillförs 700 tkr inför höstterminen 2015 för att
kunna vidta åtgärder för elever i behov av särskilt stöd och för att omvandla tjänster som
elevassistenter till tjänster som pedagoger.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-12 från barn- och utbildningschefen

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Lena Gilbertsson (S) på grund av jäv.
Inga-Kersti Skarland (S), Mikael Levander (NU), Roland Karlsson (C) och Arne Sjögren (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Johansson (M) yrkar som ett ändringsyrkande att meningen ”under mandatperioden är
det inte akuellt med en förändring av skolstrukturen” stryks.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar avslag till Per Johanssons (M) ändringsyrkande.
Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till Per Johanssons (M) ändringsyrkande.
Ordförande ställer under proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Per
Johanssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå
ändringsyrkandet.
Mot beslutet reserverar sig Eva Grönbäck (M), Sebastian Gustafsson (M), Kenneth Johansson
(M), Per Johansson (M), Sören Johansson (M), Margareta Juliusson (M), Birgitta Molander
(M), Kristina Wilhelmsson (M), Roger Wilhelmsson (M), Wiktor Öberg (M), Peder Danesved
(FP), Roland Eriksson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Bengt Andelius (KD) till förmån för
Per Johanssons (M) ändringsyrkande.

sid
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Kommunfullmäktiges beslut
Sektor lärande tillförs 1 200 tkr inför höstterminen 2015 för att kunna vidta åtgärder för elever
i behov av särskilt stöd och för att omvandla tjänster som elevassistenter till tjänster som
pedagoger. Anslaget finansieras genom att prognostiserat budgetöverskott för
kommunstyrelsen i budget 2015 tas i anspråk.
Under mandatperioden är det inte aktuellt med en förändring av skolstrukturen.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef
ekonomichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 134

Måldokument jämställdhet - mångfald
Dnr 2013.0171, 2015/134

Sammanfattning
Beredningen för samhällsutveckling lämnade till kommunfullmäktige 2014-06-23, § 65, ett
förslag till måldokument för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till måldokument till
kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-08, § 9, att ställa sig
bakom måldokumentet med stöd av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi
och konsekvenser.
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2015-01-29, § 11, att återremittera måldokumentet
till kommunstyrelsen.
I skrivelse 2015-04-23 föreslår kommunchef och t f kanslichef att kommunens fortsatta arbete
med jämställdhetsintegrering bör följa dokumentet Jämställt Västra Götaland. Härigenom
avslutas handläggningen av beredningens måldokument jämställdhet- mångfald.
Uppdraget till beredningen innehöll förutom jämställdhet även aspekten mångfald - två
begrepp som var för sig är vida och som inte bör hanteras tillsammans. Kommunens fortsatta
arbete med mångfald, måste i så fall initieras som ett eget ärende.

Beslutsunderlag
Måldokument jämställdhet – mångfald 2014-06-05 från beredningen för samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29, § 11
Skrivelse 2015-04-23 från kommunchef och t f kanslichef

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering bör följa dokumentet Jämställt
Västra Götaland. Härigenom avslutas handläggningen av beredningens måldokument
jämställdhet- mångfald.
Uppdraget till beredningen innehöll förutom jämställdhet även aspekten mångfald - två
begrepp som var för sig är vida och som inte bör hanteras tillsammans. Kommunens fortsatta
arbete med mångfald, måste i så fall initieras som ett eget ärende.

Beslutet lämnas till
beredningen för samhällsutveckling

sid

153

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 135

Uppdrag beredningen för samhällsutveckling – landsbygdsstrategi
Dnr 2015/128

Sammanfattning
Från kommunfullmäktiges presidium föreligger förslag till uppdragsbeskrivning 2015-05-13
till fullmäktigeberedningen för samhällsutveckling. Uppdraget är att ta fram en
landsbygdsstrategi.

Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige 2015-04-23, § 74
Skrivelse 2015-05-13 från fullmäktiges presidium
PM 2015-05-27 från samhällsbyggnadschefen

Kommunfullmäktiges beslut
Beredningen för samhällsutveckling ges uppdraget att ta fram en landsbygdsstrategi enlighet
med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. Till detta tillförs en
promemoria från kommunstyrelsens förvaltning som ska tas i beaktande.

Beslutet lämnas till
beredningen för samhällsutveckling

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 136

Utökad låneram UEAB
Dnr 2015/176

Sammanfattning
Ulricehamns Energi AB (UEAB) begär i skrivelse 2015-05-13 en utökad låneram med 10 mkr
till sammanlagt 30 mkr för 2015. Bakgrunden är bolagets satsning på bredbandsutbyggnad
samordnat med nedgrävning av elektriska luftledningar.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-05-21 att låneramen för UEAB avseende nyupplåning
2015 utökas med 10 mkr till 30 mkr; total låneram för UEAB 2015 230 mkr.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-13 från VD UEAB
Skrivelse 2015-05-21 från ekonomichefen

Kommunfullmäktiges beslut
Låneramen 2015 för UEAB utökas med 10 mkr till total låneram 230 mkr.

Beslutet lämnas till
UEAB
ekonomichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 137

Ekonomisk uppföljning
Dnr 2015/177
Sammanfattning
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2015-05-26 en budget- och verksamhetsuppföljning
per april 2015. Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen 2015 uppgår till +
42,3 mkr. Av skrivelsen framgår vidare att den ekonomiska prognosen innebär att det finns
ett ekonomiskt utrymme som kan nyttjas för att finansiera vissa åtgärder av
engångskaraktär och att förvaltningen genomför ett antal engångsåtgärder under 2015 vilka
bedöms kunna finansieras inom ram.
Ekonomichefen föreslår att rapporten läggs till handlingarna. Vidare föreslås att det noteras
att förvaltningen genomför vissa åtgärder av engångskaraktär under 2015 inom beslutad
ekonomisk ram. Vidare att förvaltningsrapporten avseende kommunens pensionsportfölj
per 2015-04-30 godkänns.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-26 från ekonomichefen

Kommunfullmäktiges beslut
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2015 läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
ekonomichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 138

Yttrande – vindkraft (Eolus Vind AB)
Dnr 2014.0372, 2015/173

Sammanfattning
Länsstyrelsen har i remiss 2015-02-10 gett kommunen tillfälle till yttrande över ansökan om
vindkraft – vindpark Dållebo (Eolus Vind AB). Kommunen ska enligt miljöbalken 16 kap 4 § ta
ställning till om ansökan tillstyrks eller avstyrks.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-04-28 att ansökan avstyrks. Förvaltningens
bedömning av ansökan är att ansökan innebär en effektiv markanvändning men att stora
negativa effekter på miljön inte går att utesluta och vidare att totalhöjden strider mot
vindkraftsplanen.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-10 från länsstyrelsen
Skrivelse 2015-04-28 från samhällsbyggnadschefen

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Sören Johansson (M) på grund av jäv.
Mattias Josefssons (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Niclas Sunding (SD) och Susanne Arneborg (V) yrkar bifall till Mattias Josefssons (S) yrkande.
Mats Bogren (NU), Roland Eriksson (FP), Arne Fransson (MP) och Börje Eckerlid (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden (S) ställer under proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag
eller återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat
återremittera ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande proposition för omröstning:
Ja-röst för att återremittera ärendet.
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
Vid upprop avges 19 ja-röster och 28 nej-röster. 1 ledamot frånvarande. Bilaga 1 till § 138.

sid

Kommunfullmäktige har alltså beslutat återremittera ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras.

Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
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Bilaga 1 till § 138

Omröstningslista
Sammanträde 2015-06-25
Frånvaro
Andelius, Bengt

Ja

Nej Avstår

KD

1

C

1

FP

1

Andersson, Ing-Marie

C

1

Andersson, Liselotte

C

1

MP

1

Andersson, Anders

ers Inger Broberg

Andersson, Birgit

ers Roland Eriksson

Basth, Ingemar

ers Ingvor Carlander

Bengtsson, Mattias

SD

Bernevång, Cristina

KD

1

Bogren, Mats

NU

1

Brunnegård, Hanna

C

1

Claesson, Jan-Åke

C

1

NU

1

Dahl, Emma
Dahl, Leif
Dahl, Mikael
Danesved, Peder

S
ers Bengt Johansson

1

1

C
FP

1
1

Eckerlid, Börje

C

Eriksson, Aira

S

1

Forsman, Jan

S

1

Fransson, Arne

MP

--

SD

Glavic, Ruza

S

Grönbäck, Eva

M

Gustafsson, Per

S

1

1

1
1
1

Gustavsson, Sebastian

M

1

Johansson, Per

M

1

Josefsson, Mattias

1

S

Juliusson, Margareta

M

1

Karlsson, Roland

C

1

Kiviharju, Aila

SD

Levander Mikael

NU

1

M

1

Molander, Birgitta
Mårtensson, Tommy

1

S

1

S

1

Redin, Klas

S

1

Remar, Mattias

S

1

Skarland, Inga-Kersti

S

1

Skattberg, Fredrik

C

1

C

1

Nordgren, Matthias

Stockzelius, Ann

ers Lena Gilbertsson

ers Bengt Leander

Ståhl-Lind, Catharina

S

1

Sundh, Jan-Olof

ers Arne Sjögren

V

1

Sundhage, Ulla

ers Susanne Arneborg

V

1

SD

1

Sunding, Niclas
Wilhelmsson, Kristina

M

1

Wilhelmsson, Roger

M

1

MP

1

M

1

Wolf, Petra

ers Niklas De Loughery
Nordin

Öberg, Wiktor
Örtendahl Rylid, Catharina

ers Elsa Wilhelmsson

M

1

Holmin, Lars, vice ordf

ers Kenneth Johansson

M

1

Silva Goncalves Celso, ordf

S

1
1

19

28

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 139

Svar på motion om bredbandsutbyggnad
Dnr 2014.0554, 2015/253

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-10-27, § 110, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Bengt Leander (C) om bredbandsutbyggnad.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-04-17 att motionen avslås. Kommunen strävar efter
att uppnå det nationella målet att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till
fibernät 2020 och kommunen jobbar redan med detta på flera olika sätt genom att stötta
fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.

Beslutsunderlag
Motion 2014-10-27 från Bengt Leander (C)
Skrivelse 2015-04-17 från ekonomichefen

Protokollsanteckning
Bengt Leander (C) yrkar bifall till motionen.
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till Bengt Leanders (C) yrkande.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Bengt Leanders (C)
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Av förvaltningens underlag framgår att kommunen strävar efter att uppnå det nationella målet
att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät 2020 och stöttar
fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.
Mot denna bakgrund avslås motionens förslag om en handlingsplan avseende stöd till
fiberföreningar.

Beslutet lämnas till
ekonomichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 140

Svar på motion om bredbandslån
Dnr 2013.0526, 2015/254

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-11-25, § 152, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Börje Eckerlid (C) om bredbandslån.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-04-17 att motionen avslås. Kommunen strävar efter
att uppnå det nationella målet att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till
fibernät 2020 och kommunen jobbar redan med detta på flera olika sätt genom att stötta
fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.

Beslutsunderlag
Motion 2013-11-22 från Börje Eckerlid (C)
Skrivelse 2015-04-17 från ekonomichefen

Protokollsanteckning
Börje Eckerlid (C) yrkar bifall till motionen.
Per Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Börje Eckerlids (C)
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Av förvaltningens underlag framgår att kommunen strävar efter att uppnå det nationella målet
att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät 2020 och stöttar
fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.
Mot denna bakgrund avslås motionens förslag om regelverk för stöd till fiberföreningar.

Beslutet lämnas till
ekonomichef

sid

160

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 141

Svar på motion om motionsspår, Lassalyckan
Dnr 20141.0632, 2015/132

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-12-15, § 143, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Birgitta Molander (M) om att beläggningen på motionsspåren vid
Lassalyckan förbättras.
Servicechefen föreslår i skrivelse 2015-04-02 att motionen antas genom att frågan om medel
för spårunderhåll tas med i arbetet med budget 2016.

Beslutsunderlag
Motion 2014-12-03 från Birgitta Molander (M)
Skrivelse 2015-04-02 från servicechefen

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att det av underlaget från kommunstyrelsens förvaltning framgår att
förvaltningen avser att ta med frågan om medel för spårunderhåll i arbetet med budget 2016.

Beslutet lämnas till
servicechef

sid

161

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-06-25
§ 142

Avgift - Tolkförmedling Väst
Dnr 2015/97

Sammanfattning
Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2015-04-17, § 177, beslutat rekommendera
medlemmarnas fullmäktige att besluta om avgifter för kopior på allmänna handlingar. I
protokollet hänvisar direktionen till att det krävs beslut från medlemmarnas fullmäktige för att
ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut denna avgift.

Beslutsunderlag
Beslut 2015-04-17 från direktionen för Tolkförmedling Väst

Kommunfullmäktiges beslut
Tolkförmedling Väst ska ha möjlighet att ta ut avgift för kopior på allmänna handlingar i
enlighet med vad som framgår av avgiftsförordningen (1992:191).

Beslutet lämnas till
Tolkförmedling Väst

sid

162

Kommunfullmäktige
Protokoll 205-06-25
§ 143

Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2014
Dnr 2015/102

Sammanfattning
Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2015-04-17, § 171, beslutat godkänna årsredovisning
för 2014 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Beslut 2015-04-17 från direktionen för Tolkförmedling Väst

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Inga-Kersti Skarland (S) på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
Tolkförmedling Väst

