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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26

Tid och plats

Torsdag den 26 november 2015 kl. 18.00 – 22.10, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.
Ajournering 20.35–21.05

Paragrafer

198-224

Ledamöter
Celso Silva Gonçalves (S), ordförande
Lars Holmin (M), vice ordförande
Bengt Andelius (KD, §§ 198-223, jäv § 224
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (L)
Ing-Marie Andersson (C)
Liselotte Andersson (C)
Ingemar Basth (MP), §§ 206-224
Mattias Bengtsson (SD)
Ingela Widell (KD) tjg för Cristina Bernevång (KD)
Mats Bogren (NU)
Hanna Brunnegård (C)
Bengt Leander (C) tjg för Jan-Åke Claesson (C)
Bernt Carlsson (NU) tjg för Emma Dahl (NU)
Leif Dahl (S)
Mikael Dahl (C)
Peder Danesved (L) §§ 198-207
Victor Sund (C) tjg för 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)
Matthias Nordgren (S)
Klas Redin (S)
Mattias Remar (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Fredrik Skattberg (C)
Ann Stockzelius (C)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Jan-Olof Sundh (V)
Ulla Sundhage (V)
Niclas Sunding (SD)
Elsa Wilhelmsson (M) tjg för Kristina
Wilhelmsson (M)
Roger Wilhelmsson (M)
Ingvor Carlander (MP) tjg för Petra Wolf
(MP)
Wiktor Öberg (M)
Sören Johansson (M) tjg för Catharina
Örtendahl Rylid (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-11-26
Datum då anslaget sätts upp 2015-12-04
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner
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Ersättare
Inger Broberg (C)
Roland Eriksson (L) tjg för Peder Danesved
§§ 208-224
Eva Ek Josefsson (L)

Susanne Arneborg (V)
Arne Sjögren (V)
Niklas De Loughery Nordin (MP) tjg för
Ingemar Basth §§ 198-205

Övriga närvarande:
Håkan Sandahl, kommunchef
Pehr Johansson, kanslichef
Emma Lindkvist, kommunsekreterare
Katrin Högborn, kommunikationschef
Charbel Sader, kommunikatör
Niklas Anemo, ekonomichef, §§ 198-205
Isabelle Wikström, servicechef, §§ 198-205
Helén Claesson, barn- och utbildningschef, §§ 198-205
Carita Brovall, socialchef, §§ 198-205
Justerare

Fredrik Skattberg (C) och Mikael Dahl (C) med Niclas Sunding (SD) som
ersättare.

Tid och plats
för justering

Klockan 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 3
december.

Underskrifter
Sekreterare

Emma Lindkvist

Ordförande

Celso Silva Gonçalves (S)

Justerare

Fredrik Skattberg

Mikael Dahl
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 198

Information

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
Kommunchef Håkan Sandahl informerar om den pågående flyktingsituationen.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 199

Motion om förbättrad trafikmiljö vid Montessoriskolan
Dnr 2015/643

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att trafiksituationen vid
Montessoriskolan ses över och förbättras.

Beslutsunderlag
Motion 2015-10-29 från Mikael Levander (NU)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 200

Motion om gång- och cykelövergång vid Fahlmansgatan där den korsar
Strandgatan
Dnr 2015/708

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander (MP) att gång- och
cykelövergång görs vid Fahlmansgatan där den korsar Strandgatan.

Beslutsunderlag
Motion 2015-11-25 från Ingvor Carlander (MP)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 201

Medborgarförslag om sänkning av hastighet på väg 46 och Hökerumsvägen i Timmele
Dnr 2015/685

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sven-Olof Sandberg att hastigheten
sänks på väg 46 och Hökerumsvägen i Timmele.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-11-17 från Sven-Olof Sandberg

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Sven-Olof Sandberg
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 202

Medborgarförslag om införande av Eduroam SSID i alla kommunala
byggnader för nyttjande av trådlösa nätverk
Dnr 2015/701

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Nils-Werner Claesson att Eduroam
SSID införs i alla kommunala byggnader.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-11-23 från Nils-Werner Claesson

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till
kommunstyrelsen
Nils-Werner Claesson
kansliet

sid

237

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 203

Fråga om vilka åtgärder Ulricehamns kommun kan vidta för att ställa
upp på regeringens mål om ett fossilfritt Sverige?
Dnr 2015/696

Sammanfattning
Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om vilka åtgärder
Ulricehamns kommun kan vidta för att ställa upp på regeringens mål om ett fossilfritt Sverige.

Beslutsunderlag
Fråga 2015-11-23 från Arne Fransson (MP)

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 204

Svar på interpellation om bostadsbyggande i hela kommunen
Dnr 2015/297

Sammanfattning
Mikael Dahl, (C) och Fredrik Skattberg (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,
2015-09-24, § 154 och 2015-10-29, § 175 att bordlägga interpellationen.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationssvaret läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 205

Budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 - förvaltningens förslag
Dnr 2015/590

Sammanfattning
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget
2016 och ekonomisk plan 2017-2018 avslutades med budgetutskottets möte 2015-10-01.
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.
Förvaltningens förslag till budget 2016 innebär ett budgeterat resultat 2016 på 27,6 mkr vilket
motsvarar 2,2 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det
tillförs ca 76 mkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2016 summerar till 81,3 mkr.
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera ca 54 mkr från investeringsbudgeten 2015.
Ekonomichef meddelar i skrivelse 2015-10-08 att förvaltningen överlämnar förslag till budget
2016 och ekonomisk plan för 2017-2018 för vidare politisk behandling.

Protokollsanteckning
Mattias Josefsson (S) yrkar som ett ändringsyrkande att investeringsbudgeten 2016 tillförs
ytterligare 2,5 mkr för nybyggnad av ett boende på Villagatan inom verksamheten
funktionsnedsättning. Den totala investeringsbudgeten för ändamålet föreslås därmed uppgå
till 12,5 mkr i investeringsplanen för 2016.
Inga-Kersti Skarland (S), Roland Karlsson (C), Birgit Andersson (L), Bengt Andelius (KD),
Jan-Olof Sundh (V), Per Johansson (M) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till Mattias Josefsson
(S) ändringsyrkande.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar som ett ändringsyrkanden att taxorna för förskola och
fritidshem justeras i enlighet med de belopp som anges i Skolverkets föreskrift. Taxebilaga
med justerade belopp biläggs. Bilaga 1 till § 205
Roland Karlsson (C), Birgit Andersson (L), Bengt Andelius (KD), Jan-Olof Sundh (V), Per
Johansson (M), Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Inga-Kersti
Skarlands (S) ändringsyrkande.
Mikael Levander (NU) yrkar som ett ändringsyrkande att formuleringen ändras i Nya
Ulricehamns budget 2016 från fria bussresor för alla under lågtrafik till fria bussresor för 65+
under lågtrafik.
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Mattias Josefsson (S), Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S), Roland Karlsson (C),
Birgit Andersson (L), Bengt Andelius (KD), Jan-Olof Sundh (V), Per Johansson (M) och
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Arne Fransson (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta Miljöpartiets
budgetförslag år 2016.
Mikael Levander (NU) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt Nya Ulricehamns
budgetförslag.
Niclas Sunding (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas
budgetförslag.
Mattias Josefsson (S) yrkar som ett första tilläggsyrkande att denna text tillförs det
kompletterande budgetförslaget Underbara Ulricehamn:
Stärkt landsbygdsutveckling
För att säkerställa en fortsatt utveckling av landsbygden avsätts medel för att stärka upp den
tjänst inom miljö- och samhällsbyggnad som arbetar med landsbygdsutveckling. Tjänsten ska
motsvara minst 75 procent av en heltid.
Dessutom avsätts medel för att, tillsammans med det lokala näringslivet i Gällstad, tillsätta en
handelsutvecklare med uppdrag att stärka Gällstad som handelsort. Pengar tillförs NUAB för
denna del.
Dessa satsningar finansieras dels genom att öka besparingen på Budget i balans med
ytterligare 200 000 kronor i jämförelse med kommunstyrelsens förslag och dels genom
200 000 kronor som finansieras via en sänkt resultatnivå i Stadshus AB.
Inga-Kersti Skarland (S), Roland Karlsson (C), Birgit Andersson (L), Bengt Andelius (KD),
Jan-Olof Sundh (V), Per Johansson (M) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till Mattias Josefssons
(S) första tilläggsyrkande.
Mattias Josefsson (S) yrkar som ett andra tilläggsyrkande att denna text tillförs det
kompletterande budgetförslaget Underbara Ulricehamn under Justering i investeringsplan:
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen under första kvartalet med
ett förslag hur de avsatta medlen för 2016 kan användas.
Inga-Kersti Skarland (S), Roland Karlsson (C), Birgit Andersson (L), Bengt Andelius (KD),
Jan-Olof Sundh (V), Per Johansson (M) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till Mattias Josefssons
(S) andra tilläggsyrkande.
Ordföranden (S) ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Mattias
Josefssons (S) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
Mattias Josefssons (S) ändringsyrkande.
Ordföranden (S) ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Inga-Kersti
Skarlands (S) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
Inga-Kersti Skarlands (S) ändringsyrkande.
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Ordföranden (S) ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Mikael
Levanders (NU) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
Mikael Levanders (NU) ändringsyrkande.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag till beslut och Arne
Franssons (MP) yrkande, Mikael Levanders (NU) yrkande och Niclas Sundings (SD) yrkande.
Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Omröstning begärs.
Ordföranden (S) finner att huvudförslaget är kommunstyrelsens förslag till beslut i
omröstningen.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden (S) proposition mellan Arne
Fransson (MP) yrkande, Mikael Levanders (NU) yrkande och Niclas Sundings (SD) yrkande.
Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat att Arne Franssons (MP) yrkande är
motförslag till huvudförslaget.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning för omröstningen:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut
Nej-röst för Arne Franssons (MP) yrkande
Vid upprop avges 39 ja-röster och 3 nej-röster och 5 avstår från att rösta. En ledamot är
frånvarande. Bilaga 2 till § 205.
Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden (S) ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Mattias
Josefssons (S) första tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat
bifalla Mattias Josefssons (S) första tilläggsyrkande.
Ordföranden (S) ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Mattias
Josefssons (S) andra tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat
bifalla Mattias Josefssons (S) andra tilläggsyrkande.

Reservation
Mikael Levander (NU), Mats Bogren (NU) och Bernt Carlsson (NU) reserverar sig till förmån
för Nya Ulricehamns budgetförslag.
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet av antagandet av
Underbara Ulricehamns kompletterings budget till förmån för Sverigedemokraternas budget.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-10-08 från ekonomichef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 270
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Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 antas.
Förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget ”Underbara
Ulricehamn” vilket innebär justeringar i driftbudget och investeringsplan. Budgeten
kompletteras också med de uppdrag som redovisas i det samlade förslaget.
Investeringsbudgeten 2016 tillförs ytterligare 2,5 mkr för nybyggnad av ett boende på
Villagatan inom verksamheten funktionsnedsättning. Den totala investeringsbudgeten för
ändamålet föreslås därmed uppgå till 12,5 mkr i investeringsplanen för 2016.
Taxorna för förskola och fritidshem justeras i enlighet med de belopp som anges i Skolverkets
föreskrift. Taxebilaga med justerade belopp biläggs.
Denna text tillförs det kompletterande budgetförslaget Underbara Ulricehamn:
Stärkt landsbygdsutveckling
För att säkerställa en fortsatt utveckling av landsbygden avsätts medel för att stärka upp den
tjänst inom miljö- och samhällsbyggnad som arbetar med landsbygdsutveckling. Tjänsten ska
motsvara minst 75 procent av en heltid.
Dessutom avsätts medel för att, tillsammans med det lokala näringslivet i Gällstad, tillsätta en
handelsutvecklare med uppdrag att stärka Gällstad som handelsort. Pengar tillförs Nuab för
denna del.
Dessa satsningar finansieras dels genom att öka besparingen på Budget i balans med
ytterligare 200 000 kronor i jämförelse med kommunstyrelsens förslag och dels genom
200 000 kronor som finansieras via en sänkt resultatnivå i Stadshus AB.
Denna text tillförs det kompletterande budgetförslaget Underbara Ulricehamn under Justering
i investeringsplan:
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen under första kvartalet med
ett förslag hur de avsatta medlen för 2016 kan användas.

Beslutet lämnas till
kommunchef
ekonomichef
sektorchefer (4)
verksamhetschefer (14)
kommunala bolag (4)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Bilaga 2 till

§ 205
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 206

Ansökan om investeringsmedel för ny gruppbostad om sex lägenheter
enligt LSS, på Villagatan vid kv Bergryd/Stubbahagen
Dnr 2015/585

Sammanfattning
Ekonomichef meddelar i skrivelse att i investeringsplaneringen för 2015-2016 finns medel
avsatta för två gruppboenden för funktionsnedsatta. Det ena gruppboendet avser en ersättning
för det nuvarande boendet ”Liljekonvaljen” för autistiska brukare. Totalt finns det i
investeringsbudgeten avsatt 10 mkr för projekt Liljekonvaljen och 9 mkr för ytterligare ett
gruppboende. Investeringsmedlen fördelade med 3 mkr 2015 och 16 mkr i budget 2016. I
förvaltningens förslag till budget 2016 finns ett förslag att avsätta 10 mkr i
investeringsbudgeten för ”Boende funktionsnedsättning, Villagata” det vill säga en utökning
med 1 mkr jämfört med den senaste antagna ekonomiska planen.
Det har tidigare beviljats investeringsmedel för nybyggnad av ett gruppboende för autistiska
brukare på fastigheten Ryttershov 1. Detta boende har nu upphandlats och bedömningen är att
investeringen kommer att bli högre än budgeterat. Avsikten är att utföra det ny aktuella
gruppboendet ”snarlikt” det boende som just har upphandlats. Befintliga medel i den
ekonomiska planen 2016-2018 bedöms vara otillräckliga och behöver följaktligen utökas för
att kunna finansiera den nu aktuella investeringen som har kostnadsberäknats till 12,5 mkr
inklusive inventarier.
Kommunfullmäktige kommer att behandla budgeten för 2016 vid sammanträde 2015-11-25.
Det finns då möjlighet att besluta om en utökad investeringsbudget för det aktuella ändamålet.
Ytterligare 2,5 mkr behöver i så fall skjutas till jämfört med förvaltningens budgetförslag.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-10-09 från ekonomichef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 273

Kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för nybyggnad av gruppbostad om sex lägenheter enligt LSS, 12,5 mkr, kan
finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2016 (under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut).
Kompensation utgår ej för ökade kapitalkostnader. I budget 2016 erhåller verksamheten
utökad ekonomisk ram mot bakgrund av att det inrättas nya gruppboenden inom
verksamheten funktionsnedsättning.
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Beslutet lämnas till
ekonomichef
socialchef
fastighet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 207

Svar på motion om solkartor
Dnr 2015/268

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-04-28, § 41, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Arne Fransson (MP), om solkartor.
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse 2015-09-16 att motionen avslås då det i dagsläget
finns befintliga alternativ för att uppmärksamma och öka intresset för privatpersoner och
företag att installera solceller.

Beslutsunderlag
Motion 2014-04-25 från Arne Fransson (MP)
Skrivelse 2015-09-16 från samhällsbyggnadschef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 263

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås då det i dagsläget finns befintliga alternativ för att uppmärksamma och öka
intresset för privatpersoner och företag att installera solceller.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid

246

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 208

Svar på motion om säkrare överfart från Fridhemsgatan till gamla
järnvägens cykelbana
Dnr 2015/301

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-05-28, § 91, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Ingvor Carlander (MP), om säkrare överfart från Fridhemsgatan till
gamla järnvägens cykelbana.
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse 2015-09-25 att motionen avslås med hänvisning till
att Fridhemsgatan redan ansluter till en gång- och cykelväg som leder ner till en tunnel under
väg 157 och vidare ner mot banvallen. Byggnation av en ny överfart anses inte motiverad.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-28 från Ingvor Carlander (MP)
Skrivelse 2015-09-25 från samhällsbyggnadschef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 264

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att Fridhemsgatan redan ansluter till en gång- och
cykelväg som leder ner till en tunnel under väg 157 och vidare ner mot banvallen.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 209

Svar på motion om att varje hushåll kostnadsfritt får två månadskort
att användas inom kommunala kollektivtrafiken
Dnr 2015/192

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2010-05-24, § 65, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V), om att varje
hushåll kostnadsfritt får två månadskort att användas inom kommunala kollektivtrafiken.
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse 2015-09-23 att motionen avslås med hänvisning till
att kostnaden för två kostnadsfria månadskort för varje hushåll inte är motiverad kopplat till
den andel resenärer som det långsiktigt genererar till kollektivtrafiken.

Protokollsanteckning
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Motion 2010-05-24 från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V)
Skrivelse 2015-09-23 från samhällsbyggnadschef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 265

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att kostnaden för två kostnadsfria månadskort för varje
hushåll inte är motiverad kopplat till den andel resenärer som det långsiktigt genererar till
kollektivtrafiken.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 210

Svar på motion om landsbygdsmiljonen
Dnr 2015/290

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-06-23, § 58, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Anders Andersson (C) och Liselotte Andersson (C), om
landsbygdsmiljonen.
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse 2015-09-04 att motionen anses besvarad med
hänvisning till att det redan idag avsätts 1 160 000 kr till landsbygdsutvecklingen och att en
utökning av de ekonomiska ramarna hanteras i budgetprocessen.

Protokollsanteckningar
Roland Karlsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att göra eventuella justeringar efter
beslut av budget 2016.
Ordföranden (S) ställer under proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag
eller återremittera med detsamma. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
Motion 2014-06-23 från Anders Andersson (C) och Liselotte Andersson (C)
Skrivelse 2015-09-04 från samhällsbyggnadschef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 266

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för att göra eventuella justeringar efter beslut av budget 2016.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 211

Svar på motion om landsbygdsmiljonen
Dnr 2015/197

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-03-26, § 33, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Roland Karlsson (C) och Börje Eckerlid (C), om landsbygdsmiljonen.
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse 2015-09-10 att motionen avslås med hänvisning till
att en utökning av de ekonomiska ramarna hanteras i budgetprocessen. Genom att hantera
frågan i budgetprocessen får man en helhetsbild där man kan vikta tillsättandet av nya tjänster
mot andra behov i kommunen.

Protokollsanteckningar
Roland Karlsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att göra eventuella justeringar efter
beslut av budget 2016.
Ordföranden (S) ställer under proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag
eller återremittera med detsamma. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-25 från Roland Karlsson (C) och Börje Eckerlid (C)
Skrivelse 2015-09-10 från samhällsbyggnadschef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 267

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för att göra eventuella justeringar efter beslut av budget 2016.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 212

Svar på motion om sockerfri zon
Dnr 2015/52

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-01-28, § 1, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Hanna Brunnegård (C) och Mikael Dahl (C), om sockerfri zon inom
förskola/skola.
Verksamhetschef kost föreslår i skrivelse 2015-06-24 att motionen anses besvarad.
Verksamhet kost arbetar idag aktivt för att skapa goda kostvanor för barn och elever i
Ulricehamns kommun. Verksamheten ser inte att det är aktuellt idag att gå med i projektet
som hålls av Hälsofrämjandet.

Protokollsanteckningar
Hanna Brunnegård (C) yrkar bifall till motionen.
Inga-Kersti Skarland (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Arne Fransson (MP) och Mikael Levanders (NU) yrkar bifall till Hanna Brunnegårds (C)
yrkande.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag till beslut och Hanna
Brunnegårds (C) yrkande. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning för omröstningen:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut
Nej-röst för Hanna Brunnegårds (C) yrkande
Vid upprop avges 29 ja-röster och 18 nej-röster. En ledamot är frånvarande. Bilaga 1 till § 212.
Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Motion 2015-01-28 från Hanna Brunnegård (C) och Mikael Dahl (C)
Skrivelse 2015-06-24 från verksamhetschef kost
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 268
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Reservation
Hanna Brunnegård (C), Anders Andersson (C), Ing-Marie Andersson (C), Liselotte Andersson
(C), Bengt Leander (C), Mikael Dahl (C), Victor Sund (C), Roland Karlsson (C), Fredrik
Skattberg (C) och Ann Stockzelius (C) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås då verksamhet kost arbetar idag aktivt för att skapa goda kostvanor för barn
och elever i Ulricehamns kommun.

Beslutet lämnas till
verksamhetschef kost

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I ULRICEHAMN

Bilaga 1 till § 212

Omröstningslista
Sammanträde 2015-11-26
Frånvaro
Andelius, Bengt

KD

Ja

Nej Avstår

1

Andersson, Anders

C

Andersson, Birgit

L

Andersson, Ing-Marie

C

1

Andersson, Liselotte

C

1

Basth, Ingemar

MP

1

Bengtsson, Mattias

SD

Bernevång, Cristina

ers Ingela Widell

Bogren, Mats
Brunnegård, Hanna

KD

1
1

1
1

NU

1

C

1

Claesson, Jan-Åke

ers Bengt Leander

C

1

Dahl, Emma

ers Bernt Carlsson

NU

1

Dahl, Leif

S

Dahl, Mikael

C

Danesved, Peder

L

Eckerlid, Börje

ers Victor Sund

1
1
1

C

1

Eriksson, Aira

S

1

Forsman, Jan

S

1

Fransson, Arne
Glavic, Ruza

MP

1

S

1

Grönbäck, Eva

M

1

Gustafsson, Per

S

1

Gustavsson, Sebastian

M

1

Johansson, Per

M

1

S

1

Juliusson, Margareta

M

1

Karlsson, Roland

C

Josefsson, Mattias

1

Kiviharju, Aila

SD

1

Levander Mikael

NU

1

Molander, Birgitta

M

1

Mårtensson, Tommy

S

1

Nordgren, Matthias

S

1

Redin, Klas

S

1

Remar, Mattias

S

1

Skarland, Inga-Kersti

S

1

Skattberg, Fredrik

C

1

Stockzelius, Ann

C

1

Ståhl-Lind, Catharina

S

1

Sundh, Jan-Olof

V

1

Sundhage, Ulla

V

1

Sunding, Niclas

SD

Wilhelmsson, Kristina

ers Elsa Wilhelmsson

Wilhelmsson, Roger
Wolf, Petra

ers Ingvor Carlander

Öberg, Wiktor
Örtendahl Rylid, Catharina

ers Sören Johansson

1

M

1

M

1

MP

1

M

1

M

1

SD
Holmin, Lars, vice ordf
Silva Goncalves Celso, ordf

M

1

S

1
1

29

18
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 213

Svar på motion om belysning på gång- och cykelvägar i kommunen
Dnr 2015/85

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-04-23, § 67, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Birgitta Molander (M), om belysning på gång- och cykelvägar i
kommunen.
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse 2015-09-25 att motionen antas med hänvisning till
den inventering och utbyggnadsplan som kommunen har för avsikt att genomföra.

Beslutsunderlag
Motion 2015-04-15 från Birgitta Molander
Skrivelse 2015-09-25 från samhällsbyggnadschef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 269

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas med hänvisning till den inventering och utbyggnadsplan som kommunen har
för avsikt att genomföra.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 214

Återrapportering av mål inom lärande
Dnr 2015/78

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har i uppdrag att göra en prioritering och samordning av de långsiktiga
målen inom sektor lärande. En återrapportering ska ges till kommunfullmäktige i november
2015.
Sektor lärande har i sitt arbete beaktat det kommunövergripande arbete som förvaltningen har
bedrivit under 2015, då detta även har inkluderat mål inom sektor lärande. Det
förvaltningsövergripande arbetet ”Översyn av mål och uppdrag (del 1)”(Dnr 15/518) visar att
stora delar av kommunstyrelsens uppdrag ”Mål inom lärande” är omhändertaget, men att
vissa delar återstår. De resterande delarna kommer att slutföras under 2016 i det
kommunövergripande arbetet.
Barn- och utbildningschef föreslår i skrivelse 2015-10-08 att rapporteringen godkänns och
läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-10-08 från barn- och utbildningschef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 271

Kommunfullmäktiges beslut
Återrapporteringen av mål inom lärande godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
barn- och utbildningschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 215

Avkastningskrav STUBO AB
Dnr 2015/584

Sammanfattning
Ekonomichef meddelar i skrivelse 2015-10-08 att under 2015 har en översyn av ägardirektiven
för de kommunala bolagen påbörjats. En del i översynen handlar om vilka avkastningskrav
som ska ställas på bolagen, i ägardirektiv och i kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningen
föreslår att det görs förändringar från och med 2016 när det gäller hur avkastningskravet på
STUBO AB ska ställas. Avkastningskravet på STUBO bör formuleras som ett
direktavkastningskrav. Eftersom direktavkastningskravet bör beräknas i förhållande till
fastighetsinnehavets marknadsvärde så är det viktigt att detta är tydligt definierat. I
marknadsvärderingen av bolaget finns även anledning att beakta att STUBO har ett mycket
långsiktigt perspektiv på sitt ägande. Detta innebär att kravet på avkastning på kort sikt kan
ställas något lägre. Förvaltningens bedömning är att ett beräknat marknadsvärde med
utgångspunkt från bolagets faktiska intäkter och kostnader är i paritet med det sammantagna
bokförda värdet på fastighetsinnehavet.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-10-08 från ekonomichef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 272

Kommunfullmäktiges beslut
I ägardirektiven för STUBO AB ersätts nuvarande lydelse under rubriken ”Avkastning” med
följande text:
Bolaget skall över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets
marknadsvärde.
Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive
ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under
perioden.
Med marknadsvärde avses det beräknade marknadsvärde som kan motiveras med
utgångspunkt från bolagets faktiska driftnetto. Det beräknade marknadsvärdet har bedömts
uppgå till motsvarande nivå som det bokförda värdet på fastighetsinnehavet.
Bedömningen vad gäller nivån på marknadsvärdet bör prövas löpande.

sid

Beslutet lämnas till
ekonomichef
STUBO AB
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 216

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2015
Dnr 2015/537

Sammanfattning
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.
Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom
skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda
beslut. Enligt kommunens gällande rutin får de del av särskild rapport med kommentarer som
förvaltningen upprättar kvartalsvis. Denna rapport lämnas också till kommunfullmäktige som
information.
Socialchef föreslår i skrivelse 2015-09-21 att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt
Sol och LSS kvartal 2, 2015 lämnas till kommunens revisorer och därefter läggs till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-09-21 från socialchef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 274

Kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 2, 2015 lämnas till
kommunens revisorer och därefter läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
socialchef
revisionen

sid

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 217

Revidering av förbundsordning Boråsregionen - Sjuhärads
kommunalförbund
Dnr 2015/582

Sammanfattning
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade vid sitt
sammanträde 2015-09-18 att föreslå aktuella medlemskommuner att fastställa
Förbundsordningen för Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-10-05 från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skrivelse 2015-10-05 från kanslichef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 275

Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund fastställs.

Beslutet lämnas till
Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen
kanslichef

257
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 218

Detaljplan för del av Svalan 7, Ulricehamn - antagande
Dnr 2015/114

Sammanfattning
Ett detaljplaneförslag har tagits fram för del av Kv. Svalan 7 m.fl. ”Hälsohuset”, enligt uppdrag
från kommunstyrelsen. Förslaget har varit ute på samråd, samt granskning och därefter
reviderats. Planen skickas nu in för antagande.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-10-01 från samhällsbyggnadschef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 276

Kommunfullmäktiges beslut
Planförslaget för del av Kv. Svalan 7 m.fl. ”Hälsohuset”, daterad 2014-09-16 och reviderad
2015-05-20 samt 2015-09-30, antas.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 219

Översyn av mål och uppdrag (del 1)
Dnr 2015/518

Sammanfattning
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som tagits fram
med utgångspunkt i fullmäktigeberedningarnas måldokument. Som framgår av bilaga Översyn
av mål och uppdrag (del1) har arbetet inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är
klara (grön markering), vilka som inte har gått att genomföra (röd markering) och vilka som är
kvar att arbeta med (gul markering). De med grå markering finns med i förvaltningens förslag
till budget 2016. Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och
resurssättning i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem.
Detta ger också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som
kvarstår. Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att
anse som avslutade.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-09-25 från kanslichef
Bilaga översyn mål och uppdrag (del 1) 2015-09-25
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 277

Kommunfullmäktiges beslut
Översyn av mål och uppdrag (del 1) godkänns. Följande mål och uppdrag är kvar att arbeta
med (gul markering):
-

Från åtgärdsplanen – framtidens grundskola: aktuella och objektiva läromedel och
faktaböcker finns tillgängliga på varje skolenhet
från åtgärdsplanen – utvecklingsplan för sjön Åsunden: handikappbryggor vid de
kommunala badplatserna, bryggor för strandhugg och utbyggnad av ”Smögenbryggan”
från handlingsplan – Måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 20122016: fri entré till simhallen
från åtgärdsplan – program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning:
alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.

Beslutet lämnas till
kanslichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 220

Nytt samverkansavtal och reglementet för Samverkansnämnd IT
Dnr 2015/540

Sammanfattning
Tranemo och Ulricehamns kommuner överlämnar förslag till nytt samverkansavtal och förslag
till nytt reglemente för den befintliga samverkansnämnden ”samverkansnämnd It”.
Kanslichef föreslår i skrivelse 2015-09-17 att samverkansavtal för IT-samverkan och nytt
reglemente för samverkansnämnd It, Ulricehamn och Tranemo antas.

Beslutsunderlag
Samverkansavtal It 2016
Reglemente samverkansnämnd It 2016
Samverkansorganisation från 2016
Skrivelse 2015-09-17 från kanslichef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 278

Kommunfullmäktiges beslut
Samverkansavtal för IT-samverkan och nytt reglemente för samverkansnämnd It, Ulricehamn
och Tranemo antas.

Beslutet lämnas till
kanslichef
servicechef
samverkansnämnd IT
Tranemo kommun
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 221

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2016
Dnr 2015/562

Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar har tagits fram för kommunfullmäktige år 2016. Förslaget
bygger på att sammanträde med kommunfullmäktige varje månad utom juli och augusti.
Sammanträde hålls kl 18.00 sista torsdagen i månaden.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-10-15 från kanslichef
Beslut i kommunstyrelsen 2015-11-05, § 279

Kommunfullmäktiges beslut
Följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs:
28 januari
25 februari
31 mars
28 april
26 maj
22 juni
29 september
27 oktober
24 november
15 december

Beslutet lämnas till
kanslichef

sid
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 222

Avsägelse uppdrag beredning för lärande
Dnr 2015/625

Sammanfattning
I skrivelse 2015-10-22 avsäger sig Fredrik Skattberg (C) som ledamot i beredningen för
lärande.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-10-22 från Fredrik Skattberg (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Fredrik Skattberg (C) befrias från uppdraget.
Till val av ny ledamot i beredning för lärande väljs Karin Norrlander (-), Bogesundsgatan 24 C,
523 34 Ulricehamn.

Beslutet lämnas till
Fredrik Skattberg
beredning för lärande
löneassistent
kansliet (3)
Karin Norrlander

sid

263

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 223

Avsägelse uppdrag beredning för samhällsutveckling
Dnr 2015/675

Sammanfattning
I skrivelse 2015-11-10 avsäger sig Johan Lantz (KD) som ledamot i beredningen för
samhällsutveckling.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-11-10 från Johan Lantz (KD)

Kommunfullmäktiges beslut
Johan Lantz (KD) befrias från uppdraget.
Till val av ny ledamot i beredningen för samhällsutveckling väljs Frida Edberg (KD), Kinnared
Storegården 124, 523 97 Ulricehamn.
Beslutet lämnas till
Johan Lantz
beredning för samhällsutveckling
löneassistent
kansliet (3)
Frida Edberg

sid

264

Kommunfullmäktige
Protokoll 2015-11-26
§ 224

Avsägelse uppdrag ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i
beredning för välfärd
Dnr 2015/681

Sammanfattning
I skrivelse 2015-11-13 avsäger sig Göran Gustavsson (KD) uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige och ledamot i beredning för välfärd.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-11-13 från Göran Gustavsson (KD)

Protokollsanteckning
I handläggningen av val av ny ersättare i beredning för välfärd deltar inte Bengt Andelius på
grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut
Göran Gustavsson (KD) befrias från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och som
ledamot i beredningen för välfärd.
Till val av ny ledamot i beredning för välfärd väljs Gabriella Andelius (KD), Yttre Vång
Liaberg 180, 523 92 Timmele.

Beslutet lämnas till
Göran Gustavsson
beredning för välfärd
löneassistent
kansliet (3)
Gabriella Andelius
Länsstyrelsen Västra Götaland

