Kommunfullmäktiges sammanträde
Torsdag 29 oktober kl 18.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset,
Ulricehamn
Ärendelista
§ 172 Kommunstyrelsens information och information om den pågående flyktingsituationen
§ 173

Inkomna motioner

§ 174 Inkomna frågor
§ 175

Svar på interpellation om bostadsbebyggandet i hela kommunen

§ 176 Budget- och verksamhetsuppföljning, tertial 2 2015 och revisionens utlåtande.
§ 177

Skattesats år 2016

§ 178 Uppdragsdebatt beredning för lärande – Attityder till skolan 7-9
§ 179 Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018
§ 180 Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön
§ 181

Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2014

§ 182 Ansökan om investeringsmedel för Norra stranden i Ulricehamn
§ 183 Ansökan om investeringsmedel för kv Karpen i Ulricehamn
§ 184 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
§ 185 Redovisning av motioner under beredning – 2015
§ 186 Redovisning av medborgarförslag under beredning – 2015
§ 187 Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagande
§ 188 Svar på motion om fri kollektiv trafik för äldre (fyllda 70 år)
§ 189 Svar på motion om bostadsbebyggelse på landsbygden
§ 190 Svar på motion om att kommunen inför personliga tillstånd för tiggeri m.m.
§ 191

Svar på motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån.

§ 192 Svar på motion om segelfri höjd på broarna på Boråsvägen
§ 193 Svar på motion om personligt ombud för personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
§ 194 Svar på motion om kostnadsfri utbildning i första hjälpen
§ 195 Svar på motion angående röjning av sly vid norra delen av Åsunden
§ 196 Svar på motion om en solcellspark på den sluttäckta deponin år 2023

§ 171

Val av nämndemän mandatperioden 1 januari 2016 – 31 december 2019 (omedelbar
justering)

§ 197 Val av ledamöter och ersättare i kommittén för stiftelsen August Larssons fond.

sid

193 (196)

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29

Tid och plats

Torsdag den 29 oktober 2015, stadshuset, kommunfullmäktiges
sessionssal.

Paragrafer

171 - omedelbar justering

Ledamöter
Celso Silva Gonçalves (S), ordförande
Lars Holmin (M), vice ordförande
Bengt Andelius (KD)
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (FP)
Ing-Marie Andersson (C)
Liselotte Andersson (C)
Ingemar Basth (MP)
Mattias Bengtsson (SD)
Ingela Widell (KD) tjg för Cristina Bernevång (KD)
Hanna Brunnegård (C)
Jan-Åke Claesson (C)
Emma Dahl (NU)
Leif Dahl (S)
Victor Sund (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)
Aila Kiviharju (SD)
Mikael Levander (NU)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Jan Brobjer (S) tjg för Matthias Nordgren (S)
Klas Redin (S)
Mattias Remar (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Bengt Leander (C) tjg för 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 2015-10-29, § 171
Datum då anslaget sätts upp 2015-10-30
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Emma Lindkvist

Datum då anslaget tas ner 2015-11-23

sid

Ersättare
Elsa Wilhelmsson (M)
Roland Eriksson (FP)
Arne Sjögren (V)
Niklas De Loughery Nordin (MP)

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

Ing-Marie Andersson och Jan-Åke Claesson.

Tid och plats
för justering

Omedelbar justering, § 171

Underskrifter
Sekreterare

Emma Lindkvist

Ordförande

Celso Silva Gonçalves (S)

Justerare

Ing-Marie Andersson

Jan-Åke Claesson

194

sid 195

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 171

Nämndemän mandatperioden 1 januari 2016 – 31 december 2019
Dnr 2015/484

Sammanfattning
Borås Tingsrätt meddelar i skrivelse 2015-08-13 att Ulricehamns kommun ska välja
13 nämndemän för mandatperioden 1 januari 2016 – 31 december 2019.
Respektive partigrupp tar fram förslag till nämndemän efter Domstolsverkets direktiv där
bland annat könsfördelning, ålder, olika bakgrund och perspektiv ska beaktas. Arbetet
fortsätter och förslag till nämndemän ska redovisas vid mötet.

Beslutsunderlag
Nämndemän inför mandatperioden 1 januari 2016 – 31 december 2019, Borås Tingsrätt,
2015-08-13
Val- och arvodesberedningens protokoll 2015-09-02, § 1
Val- och arvodesberedningens protokoll 2015-10-05, § 5

Kommunfullmäktiges beslut
Till nämndemän för Borås Tingsrätt för 2016-2019 utses:
Joakim Hansson (V)
Smedjevägen 4
523 37 Ulricehamn
Marianne Henningsson (C)
Koppartån
523 94 Tvärred
Mikael Levander (NU)
Kastanjegatan 2
523 33 Ulricehamn
Margareta Juliusson (M)
Rönnvägen 7
520 11 Vegby
Eva Grönbäck (M)
Glimmergatan 9 B
523 38 Ulricehamn

sid

Göte Öberg (M)
Lövbacka
523 94 Tvärred
Cristina Bernevång (KD)
Rödboksgatan 6
523 33 Ulricehamn
Klas Redin (S)
Hemrydsgatan 6 A
523 32 Ulricehamn
Lena Gilbertsson (S)
Gullbergsgatan 16
523 39 Ulricehamn
Niclas Sunding (SD)
Carl Eklunds väg 13
523 36 Ulricehamn
Joanna Miklos
Rösvägen 8
523 74 Hökerum
Anita Dalengren
Fahlmansgatan 15
523 31 Ulricehamn
Lennart Ekegren
Malmgrensgatan 14
52331 Ulricehamn
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet lämnas till
alla valda
kansliet
Borås Tingsrätt

196

sid

197 (229)

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29

Tid och plats

Torsdag den 29 oktober 2015 kl. 18.00 – 21.10, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.

Paragrafer

172-197

Ledamöter
Celso Silva Gonçalves (S), ordförande
Lars Holmin (M), vice ordförande
Bengt Andelius (KD)
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (FP)
Ing-Marie Andersson (C)
Liselotte Andersson (C)
Ingemar Basth (MP)
Mattias Bengtsson (SD)
Ingela Widell (KD) tjg för Cristina Bernevång (KD)
Hanna Brunnegård (C)
Jan-Åke Claesson (C)
Emma Dahl (NU)
Leif Dahl (S)
Victor Sund (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)
Petra Wolf (MP) §§ 172-177 samt 178 exkl. beslut
Ingvor Carlander (MP) tjg för Petra Wolf (MP) §§
179-197

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)
Jan Brobjer (S) tjg för Matthias Nordgren (S)
Klas Redin (S)
Mattias Remar (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Bengt Leander (C) tjg för 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)
Wiktor Öberg (M)
Catharina Örtendahl Rylid (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-10-29
Datum då anslaget sätts upp 2015-11-06
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner 2015-11-30

sid

198

Ersättare
Elsa Wilhelmsson (M)
Roland Eriksson (FP)
Arne Sjögren (V)
Niklas De Loughery Nordin (MP)
Inger Broberg (C)

Övriga närvarande:
Lars-Erik Josefsson (M), ordförande revisionen §§ 172-176
Håkan Sandahl, kommunchef
Pehr Johansson, kanslichef
Emma Lindkvist, kommunsekreterare
Niklas Anemo, ekonomichef §§ 172-176
Erland Gustafsson, sakkunnigt biträde revisionen §§ 172-176
Moa Fredriksson, utredare
Elin Johansson, kommunikatör
Justerare

Ing-Marie Andersson och Jan-Åke Claesson.

Tid och plats
november.
för justering

Klockan 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 5

Underskrifter
Sekreterare

Emma Lindkvist

Ordförande

Celso Silva Gonçalves (S)

Justerare

Ing-Marie Andersson och Jan-Åke Claesson

sid

199

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 172

Information

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
Kommunchef Håkan Sandahl informerar om den pågående flyktingsituationen.

sid

200

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 173

Motion om trafiksäkerhet i Rånnaväg
Dnr 2015/564

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) att en säker trafikmiljö
skapas för oskyddade trafikanter, d.v.s. gående och cyklister genom Rånnavägs samhälle.

Beslutsunderlag
Motion från Roland Karlsson (C)

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

sid

201

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 174

Fråga om belysning på gång- och cykelväg i Nitta
Dnr 2015/639

Sammanfattning
Roland Karlsson (C) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om den politiska
ledningen har för avsikt att investera i belysning av gång- och cykelväg i Nitta.

Beslutsunderlag
Fråga från Roland Karlsson (C)

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

sid

202

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 175

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, 2015-06-25, § 130 och 2015-09-24, § 154 att bordlägga
interpellationen.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationssvaret bordläggs till nästa sammanträde.

sid

203

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 176

Budget- och verksamhetsuppföljning, tertial 2 2015
Dnr 2015/177

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2015-08-31, samt en
samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2015.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m augusti uppgår till 75,6 mkr vilket kan
ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår till 28,4 mkr. Det högre
ekonomiska resultatet 2015 påverkas positivt av jämförelsestörande poster med totalt 11,9
mkr, bland annat återbetalning från AFA.
Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen 2015 uppgår till +44,6 mkr.
Resultatet påverkas positivt med 11,9 mkr av engångsposter. Verksamheternas samlade
ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till
+10,8 mkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 5,3 mkr bättre än budgeterat.
Den ekonomiska prognosen innebär att det finns ett ekonomiskt utrymme som kan nyttjas för
att finansiera vissa åtgärder av engångskaraktär som har aktualiserats under året.
Förvaltningen genomför ett antal åtgärder under 2015, vilka bedöms kunna finansieras inom
ram.
Ekonomichef förslår i skrivelse 2015-09-29 att rapporten lägg till handlingarna och att
förvaltningen genomför vissa åtgärder av engångskaraktär under 2015 inom beslutad
ekonomisk ram.

Protokollsanteckning
Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Beslutsunderlag
Budget- och verksamhetsuppföljning, tertial 2 2015
Skrivelse 2015-09-29 från ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 249

Kommunfullmäktiges beslut
Budget- och verksamhetsuppföljning 2015-08-31 läggs till handlingarna.

sid

Beslutet lämnas till
ekonomichef
revisionen

204

sid

205

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 177

Skattesats år 2016 Ulricehamns kommun
Dnr 2015/531

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för kommande
år. Om det inte sker, måste kommunstyrelsen under oktober föreslå skattesats för det följande
året.
Budget/flerårsplan 2016-2017, ekonomiska styrprinciper och skattesats 2016, ska fastställas
vid kommande kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut
föreslås utdebiteringen för 2016 oförändrad till 21:05 per skattekrona.

Protokollsanteckning
Mikael Levander (NU) yrkar att utdebiteringen av skattesats år 2016 höjs med 25 öre och
fastställs till 21:30 per skattekrona.
Per Johansson (M) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag till beslut och Mikael
Levanders (NU) yrkande. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-09-14 från kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 248

Kommunfullmäktiges beslut
Utdebiteringen för 2016 fastställs till 21:05 per skattekrona.

Beslutet lämnas till
ekonomichef

sid

206

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 178

Uppdragsdebatt beredning för lärande – Attityder till skolan 7-9
Dnr 2015/129

Sammanfattning
Kommunfullmäktige avser att ge beredningen i lärande i uppdrag att ta fram en strategi för
”attityder till skolan”. Elevernas attityd till skolan formas bland annat av hur de upplever stress
och krav i skolan, men även av hur de trivs och om de känner sig trygga i skolan, samt av
förekomsten av kränkningar.
Beredningen för lärande föreslås arbeta fram 3-4 strategiområden som anger vilka
inriktningar som är viktigast för att högstadieskolorna ska kunna skapa bra förutsättningar för
eleverna.
Som komplement till uppdraget, har förvaltningen format en PM som ger en aktuell
nulägesbeskrivning och omvärldsanalys.
Barn- och utbildningschef föreslår i skrivelse 2015-09-14 att beredningen för lärande ges i
uppdrag att ta fram en strategi för attityder till skolan i enlighet med uppdragsbeskrivningen
från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska beredningen beakta den PM från
kommunstyrelsens förvaltning som tillförts uppdraget.

Protokollsanteckningar
Inga-Kersti Skarland (S), Birgit Andersson (FP), Jan-Olof Sundh (V), Mattias Bengtsson (SD)
och Per Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning 2015-09-11
PM Attityder till skolan 2015-08-05
Skrivelse 2015-09-14 från barn- och utbildningschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 247

Kommunfullmäktiges beslut
Beredningen för lärande ges i uppdrag att ta fram en strategi för attityder till skolan i enlighet
med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska
beredningen beakta den PM från kommunstyrelsens förvaltning som tillförts uppdraget.

sid

Beslutet lämnas till
barn- och utbildningschef
beredning för lärande
löneassistent

207

sid

208

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 179

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018
Dnr 2015/473

Sammanfattning
Risk- och sårbarhetsanalysen görs utifrån lag (2006:522) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. För
mandatperioden 2015-2018 är slutsatserna i analysen att två programområden är synnerligen
viktiga att arbeta vidare med för att öka Ulricehamns kommuns robusthet och minska
sårbarheterna i verksamheten under de kommande åren.
Kanslichef föreslår i skrivelse 2015-08-06 att risk- och sårbarhetsanalysen antas i sin helhet
inklusive bilagor.

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys, 2015-08-06
Skrivelse 2015-09-02 från kanslichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 246

Kommunfullmäktiges beslut
Risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 antas i sin helhet inklusive bilagor.

Beslutet lämnas till
kanslichef
säkerhetssamordnare
författningshandboken

sid

209

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 180

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Dnr 2015/513

Sammanfattning
Miljö- och byggenheten har arbetat fram ett förslag till nya lokala föreskrifter som ska gälla i
Tranemo och Ulricehamns kommun. Föreskrifterna behöver uppdateras för anpassa
föreskrifterna efter nuvarande lagstiftning och för att skapa en likvärdig hantering av ärenden i
Tranemo och Ulricehamns kommun.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-09-07 att lokal föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön antas och ersätter kommunens lokala föreskrifter enligt
miljöbalken, antagna av kommunfullmäktige 2001-12-13, § 156.

Beslutsunderlag
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 2015-09-07
Skrivelse 2015-09-07 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 245

Kommunfullmäktiges beslut
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Ulricehamns kommun antas
och ersätter kommunens lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna av kommunfullmäktige
2001-12-13, § 156.
Vid framtida ändringar i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön har
kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef
författningshandboken

sid

210

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 181

Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2014
Dnr 2015/393

Sammanfattning
Ekonomichef meddelar i skrivelse 2015-08-18 att sammanställningar, årsredovisningar och
revisionsrapporter för 2014 har överlämnats avseende stiftelse (donationsfonder) som
kommunen förvaltar. Ekonomichef meddelar vidare att arbetet med att avsluta stiftelser
genom olika åtgärder pågår.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2015-06-16
Skrivelse 2015-08-18 från ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 244

Kommunfullmäktiges beslut
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2014. Sammanställningar och årsredovisningar
för stiftelser (donationsfonder) 2014 läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
ekonomichef

sid

211

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 182

Ansökan om investeringsmedel för Norra stranden i Ulricehamn
Dnr 2015/519

Sammanfattning
Ekonomichef meddelar i skrivelse 2015-09-04 att sektor miljö och samhällsbyggnad (MSB)
ansöker om investeringsmedel om 1 mkr för byggnation av parkmark och gångväg vid Norra
stranden och att driftanslaget för skötsel om 20 tkr per år beaktas i budget 2016. Förslaget från
MSB är i enlighet med detaljplanen för Bogesund 1:54 m fl.
Ekonomichef föreslår vidare att ansökan om investeringsmedel beviljas. Det finns inga medel
avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår att investeringen
finansieras via omfördelning av 1,0 mkr från anslaget för markköp. Kompensation utgår ej för
ökade kapitalkostnader. Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016. Eftersom
förvaltningens förslag innebär omfördelning av medel inom investeringsbudgeten bör beslut
fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ansökan 2015-08-24 från sektor miljö och samhällsbyggnad
Skrivelse 2015-09-04 från ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 243

Kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Det finns inga medel avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår
att investeringen finansieras via omfördelning av 1,0 mkr från anslaget för markköp.
Kompensation utgår ej för ökade kapitalkostnader.
Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
samhällsbyggnadschef

sid

212

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 183

Ansökan om investeringsmedel för kv Karpen i Ulricehamn
Dnr 2015/520

Sammanfattning
Ekonomichef meddelar i skrivelse 2015-09-04 att sektor miljö och samhällsbyggnad (MSB)
ansöker om investeringsmedel om 300 tkr för breddning av lokalgata samt flyttning av gångoch cykelväg i området Karpen, Ulricehamn, för att möjliggöra nyproduktion av bostäder.
Vidare föreslår MSB att driftanslag för skötsel om 20 tkr/år beaktas i budget 2016.
Ekonomichef föreslår vidare att ansökan om investeringsmedel beviljas. Det finns inga medel
avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår att investeringen
finansieras via omfördelning av 0,3 mkr från anslaget för markköp. Kompensation utgår ej för
ökade kapitalkostnader. Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016. Eftersom
förvaltningens förslag innebär omfördelning av medel inom investeringsbudgeten bör beslut
fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ansökan 2015-08-31 från sektor miljö och samhällsbyggnad
Skrivelse 2015-09-04 från ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 242

Kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Det finns inga medel avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår
att investeringen finansieras via omfördelning av 0,3 mkr från anslaget för markköp.
Kompensation utgår ej för ökade kapitalkostnader.
Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 184

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
Dnr 2015/494

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog 2015-05-07, § 134, plan för intern kontroll 2015. I denna plan ingår
att politiska uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen varje år i oktober, ska
redovisas.
I en förteckning 2015-09-10 från kanslichefen redovisas beredningsläget för uppdrag från
kommunfullmäktige med införda kommentarer från förvaltning om det arbete som pågår med
respektive ärende.

Beslutsunderlag
Förteckning över uppdrag från kommunstyrelsen, 2015-09-10
Skrivelse 2015-08-26 från kanslichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 241

Kommunfullmäktiges beslut
Följande ärenden kan avslutas genom att uppdraget utförts eller att uppdraget ej längre
bedömts vara relevant:
2007, § 178
2008, § 112
2009, § 128, § 147, § 173
2010, § 7
2011, § 173
2012 § 126
2013, § 147.
I övrigt läggs redovisningen till handlingarna.

Beslutet lämnas till
kanslichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 185

Redovisning av motioner under beredning - 2015
Dnr 2015/495

Sammanfattning
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de motioner
som är under beredning. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid
behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner från vidare behandling.
I förteckning från kanslifunktionen redovisas de motioner vilkas beredning inte avslutats.

Beslutsunderlag
Förteckning över ej slutbehandlade motioner, 2015-09-08
Skrivelse 2015-08-25 från kanslichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 240

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
kanslichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 186

Redovisning av medborgarförslag under beredning - 2015
Dnr 2015/496

Sammanfattning
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de beslut som
fattats med anledning av medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som ännu inte
avgjorts. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna
redovisning, avskriva medborgarförslag från vidare behandling.
I förteckning från kanslifunktionen redovisas de medborgarförslag vilka lett till beslut samt de
som ännu inte avgjorts.

Beslutsunderlag
Förteckning över besvarade och ej besvarade medborgarförslag, 2015-09-08
Skrivelse 2015-08-26 från kanslichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 239

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
kanslichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 187

Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagande
Dnr 2015/53

Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2011-04-26 beslut om att ta fram en ny översiktsplan för Ulricehamns
kommun. Antagandehandlingarna för en ny översiktsplan lämnas nu in för antagande av
kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadschef meddelar i skrivelse 2015-08-26 att planhandlingarna har varit ute på
utställning och har omarbetats. Vidare förslår samhällsbyggnadschefen att översiktsplanen för
Ulricehamns kommun antas.

Protokollsanteckning
Mattias Josefsson (S) och Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Beslutsunderlag
Översiktsplan 2015-08-27
Skrivelse 2015-08-26 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 238

Kommunfullmäktiges beslut
Översiktsplanen för Ulricehamns kommun antas.
Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef
författningshandboken

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 188

Svar på motion om fri kollektivtrafik för äldre (fyllda 70 år)
Dnr 2015/198

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2011-03-28, § 59, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Jan-Åke Claesson (C) och Ann Stockzelius (C), om fri kollektivtrafik
för äldre (fyllda 70 år).
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse 2015-09-09 att motionen anses besvarad med
hänvisning till det utredningsuppdrag förvaltningen fick av kommunstyrelsen 2015-09-03 i
ärende § 218, § 219 och § 220.

Beslutsunderlag
Motion 2011-03-28 från Jan-Åke Claesson (C) och Ann Stockzelius (C)
Skrivelse 2015-09-09 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 237

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till det utredningsuppdrag förvaltningen fick av
kommunstyrelsen 2015-09-03 i ärende § 218, § 219 och § 220.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid

218

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 189

Svar på motion om bostadsbebyggelse på landsbygden
Dnr 2015/300

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-05-28, § 90, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Mikael Levander (NU), om att utreda möjligheten till en satsning på
byggnation av villaområden i attraktiva sjönära lägen på landsbygden i Marbäck och Hökerum.
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse 2015-08-10 att motionen anses besvarad med
hänvisning till att utredningar redan pågår i attraktiva sjönära lägen på landsbygden i Marbäck
och Hökerum.

Protokollsanteckning
Mikael Levander (NU) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning, eftersom det inte
tas upp något i översiktsplanen kring Marbäck som handlar om attraktiva sjönära lägen på
landsbygden, vilket anges att så är fallet i svaret på motionen.
Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden (S) ställer under proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag
eller återremittera med detsamma. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat att
avgöra ärendet idag.
Ordföranden (S) ställer under proposition mellan kommunstyrelsens förslag till beslut och
Mikael Levanders (NU) yrkande. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Mikael Levander (NU) bestrider beslutet i ärende 19. Jag anser att klubban föll alldeles för
snabbt så att jag, trots att jag var snabb, endast hann säga votering. Du måste ge
fullmäktigeledamöterna möjlighet att hinna ropa votering innan du slår klubban i bordet.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-28 från Mikael Levander (NU)
Skrivelse 2015-08-10 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 236

sid
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Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att utredningar redan pågår i attraktiva sjönära lägen på
landsbygden i Marbäck och Hökerum.
Kommunstyrelsen noterar även att det kommunala bostadsbolaget Stubo AB arbetar med
bostadsutveckling i de mindre tätorterna.
Mot beslutet reserverar sig Mikael Levander (NU).

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 190

Svar på motion om att kommunen inför personliga tillstånd för tiggeri
m.m.
Dnr 2015/284

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-05-28, § 88, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD), om att kommunen
inför personliga tillstånd för tiggeri, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter.
Kanslichef föreslår i skrivelse 2015-08-31 att motionen avslås då bedömningen är att lagligt
utrymme saknas att införa krav på tillstånd för tiggeri. Detsamma gäller för ett allmänt förbud
mot tiggeri.

Protokollsanteckning
Mattias Bengtsson (SD) och Niklas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen.
Ing-Marie Andersson (C), Lars Holmin (M), Jan-Olof Sundh (V), Ingemar Basth (MP), Roland
Karlsson (C), Inga-Kersti Skarland (S), Per Johansson (M), Mikael Levander (NU), Birgit
Andersson (FP), Bengt Andelius (KD), Ingvor Carlander (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag till beslut och Mattias
Bengtssons (SD) och Niklas Sundings (SD) yrkande. Ordföranden (S) finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Mattias Bengtsson (SD), Niklas Sunding (SD) och Alia Kiviharju
(SD) med följande skriftliga reservation. Bilaga 1 till § 190.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-27 från Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD).
Skrivelse 2015-08-31 från kanslichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 235

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås då bedömningen är att lagligt utrymme saknas att införa krav på tillstånd för
tiggeri. Detsamma gäller för ett allmänt förbud mot tiggeri.
Mot beslutet reserverar sig Mattias Bengtsson (SD), Niklas Sunding (SD) och Alia Kiviharju
(SD)

sid

Beslutet lämnas till
kanslichef

221

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 191

Svar på motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom
anläggningslån
Dnr 2015/275

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-01-27, § 11, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Celso Silva Gonçalves (S), om att stimulera lokalt engagemang och
ansvar genom anläggningslån.
Servicechefen föreslår i skrivelse 2015-05-25 att motionen bifalls genom att en ny bidragsform,
större kostnadskrävande projekt inrättas, där föreningsinvesteringar med kostnader
överstigande 500 tkr, beslutas av kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
Motion 2014-01-23 från Celso Silva Gonçalves (S)
Skrivelse 2015-05-27 från servicechef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 234

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls och en ny bidragsform, större kostnadskrävande projekt inrättas, där
föreningsinvesteringar med kostnader överstigande 500 tkr, beslutas av kommunfullmäktige.
Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med tydliga regler och kriterier, som är
utformat så att det ger alla föreningar, som idag kan söka kostnadskrävande projekt, samma
möjlighet att söka det nya bidraget, större kostnadskrävande projekt.
Beslutet lämnas till
servicechef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 192

Svar på motion om segelfri höjd på broarna på Boråsvägen
Dnr 2015/166

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-03-26, § 27, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång
(KD), om segelfri höjd på broarna på Boråsvägen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-06-04 att motionen avslås med hänvisning
till de kostnader som investeringarna medför, vilket behöver vägas mot andra behov i
kommunen.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-20 från Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång
(KD)
Skrivelse 2015-06-04 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 233

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till de kostnader som investeringarna medför, vilket behöver
vägas mot andra behov i kommunen.

Beslut lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 193

Svar på motion om personligt ombud för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Dnr 2015/60

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 126, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Birgit Andersson (FP) och Peder Danesved (FP), om personligt
ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Socialchefen föreslår i skrivelse 2015-05-25 att motionen antas och att kommunstyrelsen
ansöker hos Länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.
Vidare förslås att kommunstyrelsen beslutar, om ansökan beviljas, att inrätta verksamhet med
personligt ombud i Ulricehamns kommun enligt förvaltningens beskrivning. Kommunens
beräknade kostnad på ca 210 tkr fördelas inom sektor välfärd och ska inarbetas i budget för
2016.

Protokollsanteckning
Birgit Andersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Motion 2014-11-24 från Birgit Andersson (FP) och Peder Danesved (FP)
Skrivelse 2015-05-25 från socialchef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 232

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas och kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen
om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.
Om ansökan beviljas, får förvaltningen i uppgift att inrätta verksamhet med personligt ombud
i Ulricehamns kommun enligt förvaltningens beskrivning. Kommunens beräknade kostnad på
ca 210 tkr fördelas inom sektor välfärd och ska inarbetas i budget för 2016.

Beslut lämnas till
socialchef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 194

Svar på motion om kostnadsfri utbildning i första hjälpen
Dnr 2015/71

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-03-26, § 35, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Ingemar Basth (MP), om kostnadsfri utbildning i första hjälpen.
Kanslichef föreslår i skrivelse 2015-08-11 att motionen avslås med anledning av att det redan
idag finns goda möjligheter att kostnadsfritt tillgodogöra sig utbildning i första hjälpen.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-26 från Ingemar Basth (MP)
Skrivelse 2015-08-11 från kanslichef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 231

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med anledning av att det redan idag finns goda möjligheter att kostnadsfritt
tillgodogöra sig utbildning i första hjälpen.

Beslutet lämnas till
kanslichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 195

Svar på motion angående röjning av sly vid norra delen av Åsundens
sjökant
Dnr 2015/332

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-12-15, § 141, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Bernt Carlsson (NU), om röjning av sly vid norra delen av Åsundens
sjökant.
Verksamhetschef fastighet föreslår i skrivelse 2015-06-25 att motionen antas. Verksamhet
fastighet konstaterar att behovet av att rensa sly i området föreligger och kommer att
genomföra arbetet snarast möjligt.

Beslutsunderlag
Motion 2014-12-15 från Bernt Carlsson (NU)
Skrivelse 2015-06-25 från verksamhetschef fastighet
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 230

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas och att arbetet genomförs direkt efter semestern 2015.
Beslut lämnas till
verksamhetschef fastighet

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 196

Svar på motion om en solcellspark på den sluttäckta deponin år 2023
Dnr 2015/288

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-06-23, § 57, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP), om en solcellspark på
den sluttäckta deponin år 2023.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att motionen anses besvarad med
hänvisning till att en utredning utförs under 2021-2022 tillsammans med Ulricehamns energi
om en eventuell solcellspark.

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

Beslutsunderlag
Motion 2015-06-23 från Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP)
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-08, § 229

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls med hänvisning till att en utredning utförs under 2021-2022 tillsammans
med Ulricehamns energi om en eventuell solcellspark.
En eventuell solcellspark ska då beaktas i samband med det politiska ställningstagandet.
Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen under våren 2018 återrapportera de då
gällande förutsättningarna för anläggning av solcellspark på den sluttäckta deponin.
Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-10-29
§ 197

Val av ledamöter och ersättare i kommittén för stiftelsen August
Larssons fond
Dnr 2015/62

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 återremitterats till val- och arvodesberedningen av kommunfullmäktige 2015-0326, § 54, i väntan på länsstyrelsens beslut om permutation.

Beslutsunderlag
Testamente, 1952-03-21
Val- och arvodesberedningens protokoll 2015-09-02, § 2
Val- och arvodesberedningens protokoll 2015-10-05, § 6

Kommunfullmäktiges beslut
Till ledamöter i kommittén för stiftelsen August Larssons fond väljs:
Bengt Johansson (C)
Kvarnared
52396 Grönahög
Jan-Åke Svenningsson (C)
Ingeshult 101
523 96 Grönahög
Eric Högborn (M)
Reflevägen 2
523 37 Ulricehamn
Till ersättare i kommittén för stiftelsen August Larssons fond väljs:

sid

Aila Kiviharju (SD)
Prångens Camping 100
523 37 Ulricehamn
Som sammankallande utses Bengt Johansson (C).

Beslutet lämnas till
alla valda
stiftelsen August Larssons fond
kansliet
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