Kommunfullmäktiges sammanträde
Torsdag 24 september 2015 kl 18.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal,
Stadshuset, Ulricehamn
§ 144 Information om Borås Högskola, rektor Björn Brorström
Information om Sverigeförhandlingen
Kommunstyrelsens information
§ 145153 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 154 Svar på interpellation – bostadsbyggande i hela kommunen
§ 155 Inledningsdebatt – beredning för välfärd, Integrationsstrategi
§ 156 Val av revisor i samordningsförbundet Sjuhärad
§ 157

Årsredovisning för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2014

§ 158 Svar på motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller
§ 159

Svar på motion om att tillsätta beredning för utarbetande av lokala miljömål för hela
kommunen

§ 160 Svar på motion om fler parkeringsplatser på Lindängsvägen,
§ 161

Svar på motion om en hundrastgård i parken, Ekhagen

§ 162 Svar på motion om att landsbygdssäkra de politiska besluten
§ 163 Svar på motion om utvecklingen av landsbygden i Ulricehamns kommun
§ 164 Svar på motion om landsbygdens utveckling
§ 165 Nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritidshem
§ 166 Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016
§ 167 Riktlinjer för offentlig gestaltning
§ 168 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest
§ 169 Detaljplan för Vist 10:25 m.fl.
§ 170 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m.fl.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24

Tid och plats

Torsdag den 24 september 2015 kl. 18.00 – 20.55, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.
Ajournering 20.00–20.25

Ledamöter
Celso Silva Gonçalves (S), ordförande
Lars Holmin (M), vice ordförande
Bengt Andelius (KD)
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (FP)
--- tjg för Ing-Marie Andersson (C)
Bengt Leander (C) tjg för Liselotte Andersson (C)
Ingemar Basth (MP)
Mattias Bengtsson (SD)
Cristina Bernevång (KD)
Mats Bogren (NU)
Hanna Brunnegård (C)
Johan Klemenz (C) tjg för Jan-Åke Claesson (C)
Lise Åkesson (NU) tjg för Emma Dahl (NU)
Leif Dahl (S)
Inger Broberg (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)
Bengt Klasson (S) tjg för Per Gustafsson (S)

Sebastian Gustavsson (M)
Kenneth Johansson (M) tjg för Per
Johansson (M)
Mattias Josefsson (S)
Margareta Juliusson (M)
Bengt Johansson (C) tjg för Roland
Karlsson (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mikael Levander (NU)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Amke Hector (S) tjg för Matthias
Nordgren (S)
Klas Redin (S)
Mattias Remar (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
--- tjg för Fredrik Skattberg (C)
Ann Stockzelius (C)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Jan-Olof Sundh (V)
Ulla Sundhage (V)
Niclas Sunding (SD)
Sören Johansson (M) tjg för 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 2015-09-24
Datum då anslaget sätts upp 2015-10-01

Datum då anslaget tas ner ………………………..

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Susanne Borgh
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Ersättare
Elsa Wilhelmsson (M)
Roland Eriksson (FP)
Eva Ek Josefsson (FP)
Ingela Widell (KD)

Susanne Arneborg (V)
Arne Sjögren (V)
Niklas De Loughery Nordin (MP)

Övriga närvarande:
Håkan Sandahl, kommunchef
Pehr Johansson, kanslichef
Emma Lindkvist, kommunsekreterare
Justerare

Hanna Brunnegård (C) och Anders Andersson (C) med Ann Stockzelius som
ersättare.

Tid och plats
justering

Klockan 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 30
september.

Underskrifter
Sekreterare

Emma Lindkvist

Ordförande

Celso Silva Gonçalves (S)

Justerare

Anders Andersson

Hanna Brunnegård

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 144

Information
Rektor Björn Brorström från Borås Högskola informerar om högskolans utbildningar.
Kommunchef Håkan Sandahl informerar om Sverigeförhandlingen
(infrastruktur/Götalandsbanan).
Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 145

Motion om övertidsersättning inom omsorgen
Dnr 2015/542

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD)
att samtliga anställda inom vård och omsorg ges möjlighet att själva kunna välja om de vill få
övertid insatt i flexsystemet eller utbetalt i lön.

Beslutsunderlag
Motion 2015-09-20 från Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 146

Motion om bro över Ätran
Dnr 2015/543

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) att möjligheten utreds om att
endast ha en gång- och cykelbro över Ätran.

Beslutsunderlag
Motion 2015-09-04 från Aila Kiviharju (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 147

Motion om avtal med Migrationsverket
Dnr 2015/545

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att de faktiska kostnaderna
för flyktingmottagandet redovisas i budgeten för 2017.

Beslutsunderlag
Motion 2015-09-14 från Niclas Sunding (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 148

Motion om reglemente för valda revisorer
Dnr 2015/547

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP), Roland Karlsson (C) och
Mikael Levander (NU) att reglementet för valda revisorer ses över så att det beaktar frågan om
anställning av sakkunniga samt övriga ändringar som kan anses påkallade.

Beslutsunderlag
Motion 2015-09-21 från Arne Fransson (MP), Roland Karlsson (C) och Mikael Levander (NU)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 149

Motion om rapporteringsskyldighet vid inställda lektioner
Dnr 2015/555

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns kommun
inför att skolan blir rapporteringsskyldighet via Skola 24 och Infomentor till föräldrar då
lektioner ställs in.

Beslutsunderlag
Motion 2015-09-21 från Mikael Levander (NU)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 150

Medborgarförslag om sänkning av taxan för trygghetslarm
Dnr 2015/479

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gunvor Segerqvist att taxan för
trygghetslarm sänks.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-08-11 från Gunvor Segerqvist

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Gunvor Segerqvist
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 151

Medborgarförslag om biltrafik på Reflevägen i Ulricehamn
Dnr 2015/485

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sandra Söderkvist att farthinder sätts
upp på Reflevägen i Ulricehamn.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-08-17 från Sandra Söderkvist

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Sandra Söderkvist
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 152

Medborgarförslag om parkeringsavgift i Ulricehamns tätort
Dnr 2015/489

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tobias Henning att parkeringsavgift
införs i Ulricehamns tätort och att pengarna öronmärks för kommunens kollektivtrafik.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-08-19 från Tobias Henning

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Tobias Henning
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 153

Medborgarförslag om replokal för musiker
Dnr 2015/505

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Susanna Isaksson att en replokal för
musiker ordnas av Ulricehamns kommun.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-08-26 från Susanna Isaksson

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Susanna Isaksson
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 154

Svar på interpellation om 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 och 2015-06-25, § 130 att bordlägga
interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation 2015-05-28 från Mikael Dahl (C)
Svar 2015-06-10 från kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 155

Inledningsdebatt - Integrationsstrategi
Dnr 2015/521

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges presidium beslutade i juni att ge beredningen för välfärd i uppdrag att
belysa avgörande vägval och strategiområden för integration. Uppdraget kompletteras med en
PM från förvaltningen som ger aktuell omvärldsanalys och nulägesbeskrivning av den aktuella
frågeställningen.
Av uppdragsbeskrivningen framgår att beredningen för välfärd ska belysa avgörande vägval
och strategiområden för integrationen i kommunen och belysa de delar som har behov av
fortsatt utvecklingsarbete för att långsiktigt främja kommunens utveckling. Beredningen ska
också ta fram tre till fyra strategiområden, som förtydligar var kommunen står i frågor som rör
integration, som kommunen ska fortsätta att utveckla.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-09-11 från socialchef
Uppdragsbeskrivning 2015-09-11
PM 2015-09-11

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar de framkomna synpunkterna inför beslut om uppdrag.

Beslutet lämnas till
Samlat presidie
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 156

Val av revisor i samordningsförbundet Sjuhärad
Dnr 2015/414

Sammanfattning
Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna ska utse en
gemensam revisor i samråd med Västra Götalandsregionen. Regionen skulle utse en lämplig
valbar revisorskandidat och regionens förslag skulle tillsändas samtliga kommuner för att
underlätta kommunala beslut om gemensamt val. Regionfullmäktige valde 2015-02-03, Marie
Engström Rosengren, till revisor i samordningsförbundet Sjuhärad.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-07-02 från kanslichef
Val- och arvodesberedningen 2015-09-02, § 3

Kommunfullmäktiges beslut
Marie Engström Rosengren godkänns som revisor i samordningsförbundet Sjuhärad.

Beslutet lämnas till
Samordningsförbundet Sjuhärad
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 157

Årsredovisning stiftelsen Molanders Minne 2014
Dnr 2015/241

Sammanfattning
Styrelsen för stiftelsen Molanders minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 2014.
Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse fogad.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för stiftelsen Molanders minne
Kommunstyrelsens beslut 2015-06-24, § 179

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen
under verksamhetsåret 2014.

Beslutet lämnas till
Stiftelsen Molanders Minne
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 158

Svar på motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller
Dnr 2015/252

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-12-16, § 183, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Arne Fransson (MP) om att avgiftsbefria bygglovsansökningar för
solceller.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-05-26 att motionen avslås med hänvisning
till att kommunen i sin budgetprocess får bedöma om man vill införa ett bidrag för
solceller/solfångare istället för en avgiftsbefrielse.

Beslutsunderlag
Motion 2013-12-15 från Arne Fransson (MP)
Skrivelse 2015-05-26 från samhällsbyggnadschefen

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen om avgiftsbefrielse för solceller avslås. Frågan om bidrag för solceller/solfångare tas
med i arbetet med kommande års budget.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 159

Svar på motion om att tillsätta beredning för utarbetande av lokala
miljömål för hela kommunen
Dnr 2015/234

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-05-27, § 97, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Arne Fransson (MP), om att tillsätta beredning för utarbetande av
lokala miljömål för hela kommunen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-07-16 att motionen anses vara besvarad med
hänvisningen till kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 51, med bland annat följande
formulering ”det är en politiskt prioriterad fråga för budget 2016 att avsätta resurser för en
tillfällig fullmäktigeberedning i syfte att arbeta fram nya miljömål för Ulricehamns kommun”.

Beslutsunderlag
Motion 2013-05-27 från Arne Fransson (MP)
Skrivelse 2015-07-16 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 197

Protokollsanteckning
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses vara besvarad med hänvisningen till kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26,
§ 51, med bland annat följande formulering ”det är en politiskt prioriterad fråga för budget
2016 att avsätta resurser för en tillfällig fullmäktigeberedning i syfte att arbeta fram nya
miljömål för Ulricehamns kommun”.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

sid

181

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 160

Svar på motion om fler parkeringsplatser på Lindängsvägen
Dnr 2015/247

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 124, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Mikael Levander (NU), om fler parkeringsplatser på Lindängsvägen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att motionen avslås med hänvisning
till att anläggning av nya parkeringsplatser längs Lindängsvägen inte är motiverat kopplat till
parkeringsbehovet i området.

Beslutsunderlag
Motion 2014-11-24 från Mikael Levander (NU)
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-02, § 198

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att anläggning av nya parkeringsplatser längs
Lindängsvägen inte är motiverat kopplat till parkeringsbehovet i området.
Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 161

Svar på motion om en hundrastgård i parken, Ekhagen
Dnr 2015/207

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-03-26, § 28, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Niclas Sunding (SD), om en hundrastgård i parken, Ekhagen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att motionen avslås med hänvisning
till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-23 från Niclas Sunding (SD)
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 199

Protokollsanteckning
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Niclas Sundings
(SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för
hundrastgårdar.
Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 162

Svar på motion om att landsbygdssäkra de politiska besluten
Dnr 2015/307

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2012-12-17, § 188, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Jan-Åke Svenningsson (C), Ing-Marie Andersson (C) och Liselotte
Andersson (C), om att landsbygdssäkra de politiska besluten.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2015-07-03 att motionen anses besvarad med hänvisning till att
frågan har hanterats politiskt i och med att kommunfullmäktige, 2015-06-25, § 135, gett uppdraget till
beredningen för samhällsutveckling att ta fram en landsbygdsstrategi.

Beslutsunderlag
Motion 2012-12-17 från Jan-Åke Svenningsson (C), Ing-Marie Andersson (C) och Liselotte
Andersson (C)
Skrivelse 2015-07-03 från kommunchef
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 200

Protokollsanteckning
Catharina Ståhl-Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson (C) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Anders
Anderssons (C) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande proposition för omröstningen:
Ja-röst för ordförandens (S) yrkande.
Nej-röst för Anders Anderssons (C) yrkande.
Vid upprop avges 32 ja-röster, 12 nej-röster och 2 avstår från att rösta. 2 ledamöter
frånvarande. Bilaga 1 till § 162.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till att frågan har hanterats politiskt i och med att
kommunfullmäktige, 2015-06-25, § 135, gett uppdraget till beredningen för samhällsutveckling att ta
fram en landsbygdsstrategi.

sid

Beslut lämnas till
Kommunchef
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
I ULRICEHAMN

Bilaga 1 till § 162

Omröstningslista
Sammanträde 2015-09-24
Frånvaro
Andelius, Bengt

KD

Andersson, Anders

Ja

1

FP

Andersson, Ing-Marie

ers ---

C
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ers Bengt Leander

C

1
1
1
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C
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C
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NU
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S
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Eriksson, Aira

S
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S
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Gustafsson, Per
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Gustavsson, Sebastian
Johansson, Per
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ers Kenneth Johansson
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Andersson, Birgit

Nej
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S

1

M

1

S

1

M

1

M
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S
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M
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Karlsson, Roland

ers Bengt Johansson

C

Kiviharju, Aila
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Levander Mikael

NU
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1
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1

S

1

S

1

Redin, Klas

S

1

Remar, Mattias

S

1

Skarland, Inga-Kersti

S

1

Mårtensson, Tommy
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Skattberg, Fredrik

ers Amke Hector

ers - - -

C

1

Stockzelius, Ann

C
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S

1
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V

1

Sundhage, Ulla

V

1

Sunding, Niclas

SD

1

M

1

M

1

Wilhelmsson, Kristina

ers Sören Johansson

Wilhelmsson, Roger
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1

MP
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 163

Svar på motion om utveckling av landsbygden i Ulricehamns kommun
Dnr 2015/308

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-01-28, § 2, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Ulf Svensson (MP), om utveckling av landsbygden i Ulricehamns
kommun.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2015-07-03 att motionen anses besvarad med hänvisning
till att kommunfullmäktige gav den 2015-06-25 beredningen för samhällsutveckling uppdrag
att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av landsbygdskommunen Ulricehamn.

Beslutsunderlag
Motion 2013-01-22 från Ulf Svensson (MP)
Skrivelse 2015-07-03 från kommunchef
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 201

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige gav 2015-06-25 beredningen för
samhällsutveckling uppdrag att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av
landsbygdskommunen Ulricehamn.

Beslut lämnas till
Kommunchef

sid

186

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 164

Svar på motion om landsbygdens utveckling
Dnr 2015/193

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2010-09-27, § 103, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Ulf Svensson (MP), om utveckling av landsbygden i Ulricehamns
kommun.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-06-02 att förvaltningen fortsätter att arbeta
med landsbygdsutveckling inom olika delar av organisationen utifrån beslutade budgetramar.
Den nya översiktsplanen ska efter antagandet fungera som en sammanvägd inriktning för hela
kommunens utveckling.
Vidare föreslår samhällsbyggnadschefen att motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige
gav den 2015-06-25 beredningen för samhällsutveckling uppdrag att ta fram en
landsbygdsstrategi för utveckling av landsbygdskommunen Ulricehamn.

Beslutsunderlag
Motion 2010-09-01 från Ulf Svensson (MP)
Skrivelse 2015-06-02 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 202

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige gav 2015-06-25 beredningen för
samhällsutveckling uppdrag att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av
landsbygdskommunen Ulricehamn.
Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

sid

187

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 165

Nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Dnr 2015/375

Sammanfattning
Barn- och utbildningschefen redovisar i skrivelse 2015-08-06 att inom Ulricehamns kommun gäller att
avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska regleras i enlighet med riksdagens beslut
om maxtaxa.
I mars 2015 beslutade Riksdagen om en ändring av förordningen om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att
kommunen följer förordningen.
Statens Skolverk beslutade i mars 2015 om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och högsta
avgiftsbelopp per månad för det första, andra respektive tredje barnet. Förändringen innebär en höjning
av de högsta avgiftsnivåerna från och med den 1 juli 2015, samt att inkomsttaket framöver kommer att
indexeras, vilket sannolikt medför att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-08-06 från barn- och utbildningschef
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, 2015-03-24, Skolverket
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 204

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår att nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritidshem antas enligt
förordning 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet.
Förändringen träder ikraft den 1 oktober 2015.
Vid framtida beslut av Riksdagen, där besluten i någon form påverkar avgiften för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg under ett pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om
förändringar av avgiften i Ulricehamns kommun.

Beslutet lämnas till
Barn- och utbildningschef

sid

188

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 166

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016
Dnr 2015/144

Sammanfattning
Kanslichefen meddelar i skrivelse att Ulricehamns kommun ska enligt avtalet med Hälso- och
sjukvårdsnämnden som gäller till och med 2016 årligen göra en verksamhetsplan med budget
för det gemensamma folkhälsoarbetet.
Enligt avtalet ska Hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 12 kr/invånare för
gemensamma folkhälsoinsatser samt 360 000 kr för samfinansiering av
folkhälsoplanerartjänst. Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta
innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den
totala finansieringen.
Förslag och budget till verksamhetsplan folkhälsa 2016 har tagits fram efter dialogmöte mellan
politiska företrädare för Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad och Ulricehamns kommun samt
i samråd med berörda verksamhetschefer.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-06-02 från kanslichef
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 205

Kommunfullmäktiges beslut
Verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016 godkänns.
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om kommande
verksamhetsplaner för det gemensamma folkhälsoarbetet.
Beslutet lämnas till
Kanslichef

sid

189

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 167

Riktlinjer för offentlig gestaltning
Dnr 2015/462

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen och servicechefen meddelar i skrivelse 2015-07-17 att arbetet med att
uppmärksamma och genomföra gestaltningsåtgärder i samband med om- och
nybyggnadsprojekt i det offentliga rummet har pågått i enlighet med den policy som antogs av
kommunfullmäktige i november 2009. För att fastställa hur arbetet med den gestaltade miljön
skall fortgå, har detta styrdokument tagits fram.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-07-17 från samhällsbyggnadschef och servicechef
Riktlinjer för offentlig gestaltning
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 206

Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjerna för offentlig gestaltning antas och kommer att ersätta den policy för offentlig
utsmyckning som antogs av kommunfullmäktige i november 2009.
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om kommande förändringar i
riktlinjerna för offentlig gestaltning.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Servicechef
författningshandboken

sid

190

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 168

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest
Dnr 2015/318

Sammanfattning
Ekonomichef redovisar i skrivelse 2015-06-29 att 90 % av Sveriges kommuner är medlemmar i
Kommuninvest och hälften av externfinansieringen i kommuner och landsting kommer
därifrån. Föreningen har bidragit till att hålla nere finansieringskostnaderna för
kommunsektorn.
Kommuninvest behöver stärka sin kapitalbas och det förmånligaste sättet för Ulricehamns
kommun är att erlägga en utökad medlemsinsats till högsta stadgemässiga insats. Detta gör att
Ulricehamns kommunkoncern ges goda möjligheter till låga lånekostnader jämfört med
alternativet att bygga upp kapitalbasen i Kommuninvest med högre lånemarginaler.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-06-29 från ekonomichef
Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015, Kommuninvest
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 207

Kommunfullmäktiges beslut
Ulricehamns kommun erlägger utökad medlemsinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
med 14 250 400 kronor, upp till högsta stadgemässiga insats.
Finansiering av den utökade medlemsinsatsen sker ur kommunens likvida medel.

Beslutet lämnas till
Ekonomichef

sid

191

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 169

Detaljplan för Vist 10:25 m.fl.
Dnr 2015/117

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-08-11 förslag till detaljplan för Vist 10:25
m.fl. för antagande. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av fordonsservice och
snabbmatsrestaurang som omfattar ca 2,32 ha och ligger i anslutning till planerat
motorvägsmot.

Beslutsunderlag
Plankarta 2015-07-23
Planbeskrivning 2015-07-23
Granskningsutlåtande 2015-07-10
Illustrationskarta 2015-07-23
Skrivelse 2015-08-11 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 208

Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Vist 10:25 m.fl., daterad 2013-12-06 och reviderad 2015-03-04 samt 2015-0723, antas.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef

sid

192

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-09-24
§ 170

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m.fl.
Dnr 2015/95

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-08-11 förslag till detaljplan för
Ubbarp 8:20 m.fl. för antagande. Planen syfte är möjliggöra utbyggnad av
livsmedelshandel i anslutning till planerat motorvägsmot.
Beslutsunderlag
Plankarta 2015-07-23
Planbeskrivning 2015-07-23
Granskningsutlåtande 2015-07-10
Illustrationskarta 2015-07-23
Skrivelse 2015-08-11 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-03, § 209

Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Ubbarp 8:20 m.fl., daterad 2013-12-06 och reviderad 2015-03-04 samt
2015-07-23, antas.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef

