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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-02-03

Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Måndag den 3 februari 2014 kl. 8.00-12.00, 13.00-15.10, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Lars Holmin (M), ordförande
Mattias Josefsson (S), vice ordförande
Göran Isaksson (S), kl 8.00 – 12.00, §§ 22-25
Inga-Kersti Skarland (S)
Celso Silva Gonçalves (S)
Roger Wilhelmsson (M)
Birgitta Molander (M) tjg för Margareta Juliusson (M)
Björn Thelfer (M)
Anders Andersson (C)
Ann Stockzelius (C)
Liselotte Andersson (C), kl 8.45-12.00, 13.00-15.10, §§ 26-35
Gulli Håkanson (FP)
Arne Fransson (MP)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Catharina Ståhl Lind (S)tjg §§ 26-35
Tommy Mårtensson (S)
Aira Eriksson (S)
Eva Grönbäck (M)
Allan Olsson (KD)
Mikael Carlsson (C), tjg §§ 22-25
Bengt Leander (C)
Perallan Orrbeck (FP)
Petra Wolf (MP)
Roger Andersson (V)
Jan-Olof Sundh
2014-02-07 kl 13.00, stadshuset
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2014-02-03
Datum då anslaget sätts upp 2014-02-07
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Broliin

Datum då anslaget tas ner ………………………..
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Övriga närvarande

Karl-Erik Claesson, kommunchef
Carita Brovall, chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Helén Claesson, chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kristina Arvidsson, tf ekonomichef
Lars Lindbergh, personalchef
Gunnar Scorenius, nämndsekreterare
Johan Hallman, tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Åsa Lindh, praktikant
Anita Dalengren, kommunsekreterare

Underskrifter Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Lars Holmin (M)

Justerare

Jan-Olof Sundh (V)
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-02-03
§ 22

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Ärendelistan fastställs.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-02-03
§ 23

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-01-10, § 30, fastställt en delegationsordning. Beslut som fattas med
stöd av denna delegation, ska anmälas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande delegationsbeslut anmäls:

1

Juridiska ärenden
Nr 642/2013
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan
Kommunstyrelsens ordförande 2013-12-19

2

Allmänna ärenden
Nr 12-15/2014
Bevilja ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller motsvarande
Handläggare för landsbygdsutveckling 2014-01-09

4

Fastighetsärenden
Nr 654/2013
Dnr 2013.0640
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med av
kommunfullmäktige fastställda markpriser
Mark- och exploateringsansvarig 2013-12-27
Nr 618/2013
Dnr 2013.0615
Godkänna avtal om arrende, jakträtt, servitut, vägrätt, parkering och andra nyttjanderätter
avseende kommunens fastigheter även som uppsäga/nyteckna avtal
Mark och exploateringsansvarig 2013-11-06
Dnr 2, 17/2014
Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet
Verksamhetschef 2013-12-19, 2013-12-18
Nr 4/2014
Dnr 2013.0039
Upplåta offentlig plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar och
ställningar m.m.
Trafikplanerare 2014-01-07
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6

Kulturärenden
Nr 621/2013
Dnr 2013.0605
Bevilja kulturarrangemangsbidrag
Verksamhetschef kultur 2013-12-11

7

Personalärenden
Nr 611, 641/2013, 5-6, 20/2014
Anställa personal
Verksamhetschef 2013-12-02, 2013-12-20, 2013-12-03, 2013-12-04
Rektor 2013-12-03
Nr 11/2014
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden och tillfälliga
anställningar
Personalchef 2013-09-20—2013-12-31
Nr 644/2013
Placering enligt lokal löneplan
Personalchef, löneassistent 2013-12-20
Nr 613-614, 616-617, 633, 646-647/2013, 7-10/2014
Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 mån
Verksamhetschef 2013-12-05, 2013-12-10, 2013-12-12, 2013-12-16, 2013-12-11 , 2013-12-17,
2013-12-20, 2013-12-30
Nr 21/2014
Bevilja uppsägning på ansökan från arbetstagare
Verksamhetschef 2013-09-27
Nr 612, 643/2013, 1/2014
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar
Verksamhetschef 2013-12-06, 2013-11-11, 2013-12-30
Nr 1/2014
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 över 3 dagar
Verksamhetschef 2013-12-30
Nr 645/2013
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete
Personalsekreterare 2013-12-20
Nr 619-620, 622-632/2013
Tecknande av kollektivavtal
Personalchef 2013-09-27, 2013-09-24, 2013-10-03, 2013-09-13, 2013-09-12, 2013-09-26,
2013-11-21

11 Trafikfrågor
Nr 635/2013
Beslut om utfärdande av föreskrift om trafik, transporter och kommunikationer enligt
bemyndigande för kommunal trafiknämnd
Trafikplanerare 2013-12-18
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12 Yttrande, anmälningar m.m. inom verksamheterna IFO, funktionsnedsättning och
äldreomsorg
Nr 638, 640/2013
Godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge
Familjerättssekreterare 2013-12-18
Nr 639/2013
Lämna upplysningar till tingsrätt inför interimistiskt beslut
Handläggare 2013-12-18
Nr 637/2013
Dödsboanmälan
Socialsekreterare 2013-12-18
13 Anmälan till överförmyndare
Nr 634/2013
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare – ärendet avser person
över 65 år
Biståndshandläggare Malin Björkman 2013-12-18
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Nr 652-653/2013
Överenskommelse med annan kommun om placering av barn
Verksamhetschef 2013-12-23
16 Grundskolan
Nr 636/2013, 16/2014
Prövning om ett barn ska tas emot i grundsärskolan
Verksamhetschef 2013-12-17, 2013-04-18
17 Gymnasieskolan
Nr 615/2013, 3, 18-19/2014
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen
Rektor 2013-12-10, 2013-12-20, 2014-01-09
24 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 648-651/2013
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola, friskola,
särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola
Verksamhetschef 2013-12-23
Beredande utskottets protokoll 2013-12-17, § 39.
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-02-03
§ 24
Kommunstyrelsens information
Inga-Kersti Skarland (S) informerar om arbete i Boråsregionens etableringscenter med verksamhetsplan och budget.
Roger Wilhelmsson informerar om möte som initierats av Borås Stad med samtliga kommunledningar i Sjuhärad. Vid mötet diskuterades problematiken runt rumänska tiggare. Vidare
informerade Roger Wilhelmsson om studiebesök i Örebro avseende deras arbete med
vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-02-03
§ 25

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-02-03

§ 26
Regler för färdtjänst
Dnr 2014.0053
Sammanfattning

Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-01-07 att reviderade regler
för färdtjänst antas. De reviderade reglerna avser att förenkla handläggningen av färdtjänstärenden
genom att personer som uppfyller kraven för att få färdtjänst och funktionshindret bedöms vara
permanent, föreslås få färdtjänsttillstånd tillsvidare. Övriga får tillstånd för viss tid som är längst
3 år.
Genom förändringen reduceras antalet ansökningar om färdtjänst, vilket minskar
handläggningstiden och samtidigt underlättar för ett flertal som inte behöver skicka in nya
ansökningar.
Avgifter för färdtjänst fastställs varje år av kommunfullmäktige i samband med budget. Det förslag
till nya regler som nu överlämnas, innehåller en taxa för 2014.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-01- 07 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling.
Protokollsanteckningar

Ordföranden (M) yrkar att regler och avgift för färdtjänst fastställs.

Cristina Bernevång (KD) yrkar som ändringsyrkande:
P 2.2 Färdtjänsttillstånd, sid 3, 7:e stycket ges följande lydelse:
”Färdtjänstberättigad, som beviljats färdtjänst under viss tid, har själv ansvar för att ansöka om
förnyat färdtjänsttillstånd. För att inte riskera få en period utan gällande färdtjänsttillstånd, måste
ansökan vara inlämnad senast en månad innan det tidigare tillståndet upphör”
P 2.6 Avgift för färdtjänst, sid 4, 2:a stycket ges lydelsen:
”Kommunfullmäktige fastställer årligen vilka egenavgifter som ska gälla vid färdtjänstresor”
P 2.6 Avgift för färdtjänst, sid 5:
”Egenavgift för färdtjänstresor tas ut enligt gällande beslut i kommunfullmäktige” – stycket utgår.
Ordföranden (M) ställer under proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Cristina
Bernevångs (KD) ändringsyrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla
ändringsyrkanden från Cristina Bernevång (KD).
Kommunstyrelsen beslutar i övrigt enligt ordförandens yrkande.

sid

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Regler för färdtjänst fastställs (med revideringar i punkterna 2.2 och 2.6).
Avgift för färdtjänst 2014 fastställs.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-02-03

§ 27
Svar på motion om ny miljöriktig plats för lärande
Dnr 2009.0868
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2009-11-30, § 164, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion
från Ingegerd Borg - Saviharju (MP) om ny miljöriktig plats för lärande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-01-18, § 20, att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden.
Verksamhetschef skolområde syd föreslår i skrivelse 2014-01-03 att motionärens intentioner ska
beaktas i de situationer där de inte medför hinder för skolan att bedriva utbildning av god kvalitet
eller försämrar säkerheten för eleverna vid skolan.
Beslutsunderlag

Motion från Ingegerd Borg - Saviharju (MP).
Skrivelse 2014-01-03 från verksamhetschef skolområde syd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad genom att motionärens intentioner ska beaktas i de situationer där de
inte medför hinder för skolan att bedriva utbildning av god kvalitet eller försämrar säkerheten för
eleverna vid skolan.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-02-03

§ 28
Regional avfallsplan
Dnr 2013.0365
Sammanfattning

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har 2013-12-06, § 79, beslutat att för egen del
godkänna regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 och att rekommendera medlemskommunerna
att anta den. Avfallsplanen innehåller fem fokus-/målområden med tillhörande aktivitetsplan; det
ska vara lätt att göra rätt, ökad återanvändning, ökad återvinning, energiutvinning och deponi. Fyra
av fokusområdena kopplar till avfallstrappan, som bygger på avfallshierarkin i EU:s avfallsdirektiv.
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-01-07 att planen antas.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-12-11 från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.
Skrivelse 2014-01-07 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 antas.

Beslutet lämnas till

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
kommunchef
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-02-03

§ 29
Anslag för rivning av exploateringsfastigheter
Dnr 2013.0407
Sammanfattning

Verksamhetschef fastighet föreslår i skrivelse 2014-01-07 att fastighet beviljas 800 tkr för att
utföra rivningsarbeten av prioriterade exploateringsfastigheter. Av skrivelsen framgår att de flesta
så kallade exploateringsfastigheterna ska rivas under de kommande tre åren. För detta år har
fastighet prioriterat fem fastigheter av båda säkerhetsskäl och önskemål från grannar.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-01-07 från verksamhetschef fastighet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, beviljas 800 tkr för rivningsarbeten av prioriterade
exploateringsfastigheter. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i
2014 års budget.

Beslutet lämnas till

chef intern service
verksamhetschef fastighet
tf ekonomichef
verksamhetschef konsult och support
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-02-03

§ 30
Yttrande – naturvårdsplan Tranemo kommun
Dnr 2013.0601
Sammanfattning

Tranemo kommun ger i skrivelse 2013-11-06 kommunen möjlighet att yttra sig över förslag till
naturvårdsplan för Tranemo kommun. Planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet är
bland annat att utgöra underlag för fysisk planering och även utgöra information till allmänheten
och styra kommunens arbete med de lokala miljömålen.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-01-13 att Ulricehamns
kommun inte ska föreslå några tillägg, ändringar eller prioriteringar i handlingsplanen utan endast
konstatera att det är en bra och användbar naturvårdsplan. Några av projekten i handlingsplanen
skulle kommunerna kunna samarbeta kring eftersom naturen inte slutar vid kommungränsen. T.ex.
idén om spridningskorridor cykelbanan, kap 7.3, eftersom den från Månstad snart fortsätter norrut
in i Ulricehamns kommun.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-11-06 från Tranemo kommun
Skrivelse 2014-01-13 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Förslaget till naturvårdsplan för Tranemo kommun utgör ett bra underlag för fysisk planering,
ställningstagande i enskilda ärenden och Tranemo kommuns miljöarbete i övrigt. Ulricehamns
kommun föreslår inga tillägg, ändringar eller prioriteringar i planen. Några projekt i planen skulle
kommunerna i framtiden kunna samarbeta om – t ex att låta cykelbanan Ambjörnarp – Månstad
utgöra spridningskorridor för växter och djur eftersom den från Månstad fortsätter norrut in i
Ulricehamns kommun.

Beslutet lämnas till

Tranemo kommun
kommunchef
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-02-03

§ 31
Svar på medborgarförslag om öppettider på Ungdomens Hus
Dnr 2013.0466
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 130, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Rebecca Hagman om utökade öppettider på Ungdomens
Hus.
Verksamhetschef arbete och fritid föreslår i skrivelse 2013-12-18 att medborgarförslaget avslås.
Nyligen genomförda förändringar har lett till ökat öppethållande. Någon utökning av
personalstyrkan för att även täcka in helgerna bedöms inte vara möjligt för närvarande.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-09-27 från Rebecca Hagman
Skrivelse 2013-12-18 från verksamhetschef arbete och fritid
Kommunstyrelsens beslut

Av förvaltningens skrivelse framgår att nyligen genomförda förändringar på Ungdomens Hus har
lett till ökat öppethållande. Någon utökning av personalstyrkan för att även täcka in helgerna
bedöms inte vara möjligt för närvarande. Mot denna bakgrund avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till

Rebecca Hagman
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef arbete och fritid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-02-03

§ 32
Svar på medborgarförslag om öppettider i simhallen
Dnr 2013.0469
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 133, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Marie Henriksson om öppettider i simhallen.
Verksamhetschef arbete och fritid föreslår i skrivelse 2013-12-18 att medborgarförslaget avslås.
Om simhallen skulle öppna tidigare på dagen skulle det ske på bekostnad av flera personalledda
aktiviteter och minska verksamhetsutbudet.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-09-27 från Marie Henriksson
Skrivelse 2013-12-18 från verksamhetschef arbete och fritid
Kommunstyrelsens beslut

Av förvaltningens skrivelse framgår att en tidigare öppning av simhallen, skulle ske på bekostnad
av flera personalledda aktiviteter och minska verksamhetsutbudet. Mot denna bakgrund avslås
medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till

Marie Henriksson
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef arbete och fritid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-02-03

§ 33
Svar på medborgarförslag om bidrag till mindre föreningar
Dnr 2013.0468
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 132, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Andreas Ljungberg om ökade bidrag till
handbollsverksamheten och också mindre idrottsföreningar.
Verksamhetschef arbete och fritid föreslår i skrivelse 2013-12-18 att medborgarförslaget avslås. En
uppdatering och samordning av bidragsreglerna har just avslutats och verksamhetschefen bedömer
att även små föreningar har goda bidragsmöjligheter.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-09-27 från Andreas Ljungberg
Skrivelse 2013-12-18 från verksamhetschef arbete och fritid
Kommunstyrelsens beslut

Av förvaltningens skrivelse framgår att en uppdatering och samordning av regler för
föreningsbidrag nyligen har gjorts och även små föreningar bedöms ha goda möjligheter att få
bidrag. Mot denna bakgrund avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till

Andreas Ljungberg
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef arbete och fritid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-02-03

§ 34
Svar på medborgarförslag om datorer till elever med behov av
extra stöd
Dnr 2011.0104
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2011-01-31, § 8, beslutat att till kommunstyrelsen för
besvarande överlämna ett medborgarförslag från Mikael Levander att elever med
behov av särskilt stöd ska ges en egen dator.
Verksamhetschef skolområde syd föreslår i skrivelse 2014-01-03 att medborgarförslaget lämnas
utan åtgärd med hänsyn till att den akuta situationen har kunnat klaras ut och att förslagsställarens
intentioner därmed har kunnat tillmötesgås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2011-01-31 från Mikael Levander
Skrivelse 2014-01-03 från verksamhetschef skolområde syd
Kommunstyrelsens beslut

Av förvaltningens skrivelse framgår att i 2013 års budget förstärktes centrala elevhälsan
(Skoldatateket) med 200 tkr och 60 datorer har köpts in som lånedatorer till elever i behov av extra
stöd. Medborgarförslaget anses besvarat genom detta.

Beslutet lämnas till

Mikael Levander
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef skolområde syd
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2013-02-03
§ 35

Information
Dnr 2012.0592, 2012.0283, 2013.0314
1.

Rapport ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2013” - tema Samverkan vid hot om
suicid.

2.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 2013-12-13.

3.

Energimyndigheten meddelar beslut om riksintresse vindbruk 2013.

4.

Vänersborgs Tingsrätt - dom i detaljplan för kv Ekan 1 och 7 m.fl. att de avslår
överklagandet.

5.

Förvaltningsrätten i Jönköping – dom i kommunstyrelsen i Ulricehamn kommun beslut
2013-06-03, § 173, att de avslår överklagandet.

