Kommunstyrelsens sammanträde
Måndag 7 april 2014 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal,
stadshuset.
Ärendelista

§ 83 Fastställelse av ärendelista
§ 84 Delegationsbeslut
§ 85 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen
Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige
§ 86 Årsredovisning 2013 Ulricehamns kommun.
§ 87 Årsredovisning Sjuhärads samordningsförbund
§ 88 Årsredovisning Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund
§ 89 Årsredovisning SÄRF
§ 90 Taxa – tomter för flerbostadshus, par- och radhus
§ 91 Taxa – villatomter Övre Villastaden och Stadsskogen
Kommunstyrelsens beslutsärenden
§ 92 Budgetuppföljning jan – febr 2014
§ 93 Vindkraft – prövning enligt miljöbalken, Ekesbo
§ 94 Vindkraft – prövning enligt miljöbalken, Gullered – Högshult
§ 95 Vindkraft – prövning enligt miljöbalken, vindpark Lundby
§ 96 Kvalitetsanalys Tingsholmsgymnasiet
§ 97 Bidrag Kvinnojouren Borås
§ 98 Dokumenthanteringsplaner för kommunstyrelsens verksamheter
§ 99 Ansökan från Lärande i Sverige AB – fristående gymnasieskola
§ 100 Ansökan från Hermods AB – fristående gymnasieskola
§ 101 Ansökan från Nya designgymnasiet – fristående gymnasieskola
§ 102 Förordnande av parkeringsvakt
§ 103 Överenskommelse om samverkansregler – hälso- och sjukvård mm (rek fr SKL)
§ 104 Svar på medborgarförslag om vuxenutbildningen
§ 105 Indelning i klasser, Ätradalsskolan

§ 106 Ärenden för kommunstyrelsens information

sid 104 (132)

Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-04-07

Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Måndag den 7 april 2014 kl. 8.00-12.00, 13.00-15.30, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Lars Holmin (M), ordförande, §§ 83-87, 89-106
Mattias Josefsson (S), vice ordförande, §§ 83-87, 89-106
Göran Isaksson (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Celso Silva Gonçalves (S)
Roger Wilhelmsson (M)
Margareta Juliusson (M)
Björn Thelfer (M)
Anders Andersson (C)
Ann Stockzelius (C)
Liselotte Andersson (C)
Gulli Håkanson (FP), §§ 83-86, 88-106, ordförande § 88
Arne Fransson (MP), kl 8.00-12.00, 13.00-14.50, §§ 83-85
Cristina Bernevång (KD), §§ 83-87, 89-106
Jan-Olof Sundh (V)
Birgitta Molander (M), tjg § 88
Catharina Ståhl Lind (S), tjg § 88
Tommy Mårtensson (S) kl 8.00-12.00, 13.00-15.25
Eva Grönbäck (M)
Roland Eriksson (FP), tjg § 87
Allan Olsson (KD), tjg § 88
Mikael Carlsson (C)
Perallan Orrbeck (FP)
Petra Wolf (MP), tjg §§ 86-106
Ingvar Kärrsmyr (KD)
Roger Andersson (V)
Inga-Kersti Skarland
2014-04-11, kl 11.30, stadshuset
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2014-04-07
Datum då anslaget sätts upp 2014-04-11
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

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
Isabelle Wikström, chef intern service
Niklas Anemo, ekonomichef
Christian Bruhn, planarkitekt
Pär Norgren, miljöinspektör
Johan Hallman, tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Elin Johansson, informatör
Niklas Ternstedt, informatör
Anita Dalengren, kommunsekreterare

Underskrifter Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Lars Holmin (M)

Justerare

Inga-Kersti Skarland (S)

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-04-07
§ 83

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Ärende 16 (Vindkraft – prövning enligt miljöbalken, Tåhult) utgår.
Som ny punkt tillförs skrivelse 2014-04-07, Jan-Olof Sundh (V) om klassindelning, Ätradalsskolan.
Med dessa ändringar fastställs ärendelistan.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-04-07
§ 84

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 144/2014
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 2014-03-13

2

Allmänna ärenden
Nr 118/2014
Upphandla varor och tjänster inom budget och ansvarsområde.
Verksamhetschef 2013-11-12
Nr 136, 153/2014
Upphandla verksamhetsövergripande ramavtal.
Inköpscontroller 2014-03-05, 2014-03-04
KS 2014.0001
Nr 149/2014
Beslut om folkhälsoinsatser.
Folkhälsoplanerare 2014-03-14

4

Fastighetsärenden
Nr 141-143/2014
Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef 2014-03-05, 2014-03-07, 2014-03-12
KS 2014.0086, 2014.0004
Nr 145-147/2014
Upplåta offentlig plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar och
ställningar m.m.
Tf verksamhetschef 2014-03-13

sid

6

Kulturärenden
KS 2014.0137
Nr 138/2014
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Verksamhetschef 2014-03-05

7

Personalärenden
Nr 139, 154/2014
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2014-03-10, 2014-03-11
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10 Färdtjänst och riksfärdtjänst
Nr 148/2014
Beslut om tillstånd till färdtjänst – enligt kommunens riktlinjer, 2013-11-01--2013-12-31.
Färdtjänsthandläggare 2014-03-13
13 Anmälan till överförmyndare
Nr 135, 137/2014
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare – ärendet avser person
över 65 år.
Handläggare 2014-03-05, 2014-03-06
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Nr 151-152/2014
Överenskommelse med annan kommun om placering av barn.
Verksamhetschef 2014-03-14
16 Grundskolan
KS 2014.0041, 2013.0237, 2013.0225, 2013.0236, 2013.0234
Nr 119-126/2014
Prövning om ett barn ska tas emot i grundsärskolan.
Verksamhetschef 2014-02-28
17 Gymnasieskolan
Nr 140/2014
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen.
Rektor 2014-03-10
18 Grundsärskolan
KS 2014.0041, 2013.0237, 2014.0120, 2013.0225, 2013.0236, 2013.0234
Nr 127-134/2014
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden.
Rektor 2014-02-28

sid

24 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 150/2014
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns grundskola.
Verksamhetschef 2014-03-14
Beredande utskottets protokoll 2014-02-25, § 4 och 2014-03-11, § 7.
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-04-07
§ 85

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter.

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 86

Årsredovisning 2013 Ulricehamns kommun
Dnr 2014.0204
Sammanfattning

Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2014-03-25 årsredovisning för Ulricehamns kommun 2013.
I årsredovisningen ingår personalekonomisk redovisning och som bilagor till
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag.
Det ekonomiska resultatet för 2013 uppgår till +58,2 mkr. Resultatet påverkas dock positivt med
nästan 19 mkr av en stor jämförelsestörande post – återbetalning från AFA avseende inbetalda
försäkringspremier för åren 2005-2006. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till
39,3 mkr, vilket är något högre än året innan.
Investeringarna under 2013 uppgick till 64,9 mkr.
Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat 2013 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i
balans är uppfyllt.
Ekonomichefen föreslår att av 2013 års ekonomiska resultat, avsätts 6,0 mkr till kommunens
resultatutjämningsreserv (RUR). Efter årets avsättning skulle resultatutjämningsreserven då uppgå
till 51,4 mkr.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-03-25 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Årsredovisningen 2013 fastställs och överlämnas till revisorerna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen 2013 godkänns.

Av 2013 års ekonomiska resultat avsätts 6,0 mkr till kommunens resultatutjämningsreserv.
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.
Beslutet lämnas till

kommunens revisorer

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 87

Årsredovisning Sjuhärads samordningsförbund 2013
Dnr 2014.0078
Sammanfattning

Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisning 2013 för
förbundet.
Beslutsunderlag

Årsredovisning från Sjuhärads samordningsförbund.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar inte Gulli Håkanson (FP) på grund av jäv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
Årsredovisningen läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 88
Årsredovisning 2013 Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund
Dnr 2014.0182
Sammanfattning

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har 2014-02-06 beslutat fastställa årsredovisning
2013 för förbundet och att översända densamma tillsammans med revisionsberättelsen till
medlemskommunerna för antagande.
Beslutsunderlag

Årsredovisning från Sjuhärads kommunalförbund.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar inte Lars Holmin (M), Mattias Josefsson (S) och Cristina
Bernevång (KD) på grund av jäv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ledamöterna i Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
Årsredovisningen läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 89
Årsredovisning 2013 SÄRF
Dnr 2014.0181
Sammanfattning

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2014-03-21, § 16, beslutat
fastställa årsredovisning för 2012. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för
direktionen.
Beslutsunderlag

Beslut 2014-03-21, § 16, från direktionen för SÄRF
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ledamöterna i direktionen för SÄRF beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
Årsredovisningen läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 90
Taxa – tomter för flerbostadshus, par- och radhus
Dnr 2014.0010

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-07, § 8, att återremittera ett förslag till taxa för
flerbostadshus, par- och radhus för att ärendet ur ett helhetsperspektiv ska visa vilka taxor som
gäller inom olika geografiska områden inom tätorten och vilka motiv som har legat till grund för
ställningstagandet. Ärendet ska övergripande redogöra för de ekonomiska konsekvenserna.
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad redovisar i skrivelse 2014-03-07 att en översyn
gjorts av kommunens taxa för flerbostadshus, par- och radhus. I skrivelsen föreslås att taxan för
flerbostadshus, par- och radhus fastställs till 250-350 kr/m² BTA eller blir oförändrad enligt
gällande taxa, vilket innebär 510-700 kr/ m² BTA, eller att taxan fastställs i enlighet med
självkostnadsberäkningar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, § 8
Skrivelse 2014-03-07 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

För att stimulera nybyggnation i Ulricehamns kommun, fastställs taxan för flerbostadshus, par- och
radhus till 250 – 350 kr/kvm BTA(inkl gatukostnadsersättning). Taxan gäller från och med
2014-05-01.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 91

Taxa – villatomter Övre Villastaden och Stadsskogen
Dnr 2014.0010
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-07, § 8, att återremittera ett förslag till taxa samt villatomter
på Stadsskogen och Övre Villastaden, Ulricehamn, för att ärendet ur ett helhetsperspektiv ska visa
vilka taxor som gäller inom olika geografiska områden inom tätorten och vilka motiv som har legat
till grund för ställningstagandet. Ärendet ska övergripande redogöra för de ekonomiska
konsekvenserna.
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad redovisar i skrivelse 2014-03-07 att en översyn
gjorts. I skrivelsen föreslås att taxan för villatomter fastställs till 80kr/m² för Övre Villastaden och
180kr/m² för Stadsskogen inkl. gatukostnadsersättning, i enlighet med värdeutlåtande eller till
180kr/m² för Övre Villastaden och 190kr/m² för Stadsskogen inkl. gatukostnadsersättning, i
enlighet med självkostnadsberäkningar.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, § 8
Skrivelse 2014-03-07 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Taxa för villatomter fastställs till 80 kr/kvm för Övre Villastaden och 180 kr/kvm för Stadsskogen
(inkl gatukostnadsersättning) i enlighet med värdeutlåtande. Taxan gäller från och med 2014-05-01.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 92
Ekonomisk uppföljning februari 2014
Dnr
Sammanfattning

Enligt de ekonomiska styrprinciperna i budget 2014, ska en översiktlig ekonomisk uppföljning
göras för hela den kommunala organisationen per februari och oktober. Dessa uppföljningar
redovisas till kommunstyrelsen.
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2014-03-20 uppföljningen per februari med förslag att
rapporten läggs till handlingar. Prognosen för helår är 17,3 Mkr bättre än budgeterat.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-03-20 från ekonomichefen.
Kommunstyrelsens beslut

Ekonomisk uppföljning per februari 2014, läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 93
Vindkraft – prövning enligt miljöbalken, Ekesbo
Dnr 2012.0238
Sammanfattning

Länsstyrelsen har i remiss 2013-12-02 och 2014-01-02 översänt en ansökan från Svenska
Vindbolaget AB avseende vindkraft/ vindpark Ekesbo. Kommunen ska enligt miljöbalken 16:4 §
ta ställning till om ansökan tillstyrks eller avstyrks.
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-02-18 att ansökan
avstyrks för vindkraftverk nr 1 och för vindkraftverk nr 2.
Beslutsunderlag

Remiss från länsstyrelsen 2013-12-02 och 2014-01-02
Skrivelse 2014-02-18 t f från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Svenska Vindbolaget AB avseende vindkraft/vindpark
Ekesbo med motiveringen att ett av verken ligger betydligt utanför utpekat område för
vindkraftsetablering i den av kommunfullmäktige antagna vindkraftsplanen.

Beslutet lämnas till

Länsstyrelsen
kommunchef
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 94
Vindkraft – prövning enligt miljöbalken, Gullered - Högshult
Dnr 2012.0054
Sammanfattning

Länsstyrelsen har i remiss 2013-11-27 översänt en ansökan från Greenextreme AB avseende
vindkraft/vindpark Gullered – Högshult. Kommunen ska enligt miljöbalken 16:4 § ta ställning till
om ansökan tillstyrks eller avstyrks.
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-02-20 att ansökan avslås.
I skrivelsen noteras att kommunfullmäktige i ett tidigare skede genom beslut 2012-05-28, § 82,
tillstyrkt en ansökan från Greenextreme AB om vindkraftsanläggning Gullered – Högshult.
Beslutsunderlag

Remiss från länsstyrelsen 2013-11-27
Skrivelse 2014-02-20 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Greenextreme AB avseende vindkraft/vindpark
Gullered – Högshult. Motiveringen till avstyrkan är att i de olika alternativen finns avvikelser från
den av kommunfullmäktige antagna vindkraftsplanen avseende verkens höjd och närhet till
bostäder och att verk är placerat utanför utpekat område för vindkraftsetablering.

Beslutet lämnas till

Länsstyrelsen
kommunchef
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 95
Vindkraft – prövning enligt miljöbalken, Lundby
Dnr 2012.0177
Sammanfattning

Länsstyrelsen har i remiss 2012-03-30 översänt en ansökan från Schönborg Vind AB avseende
vindkraft Lundby. Kommunen ska enligt miljöbalken 16:4 § ta ställning till om ansökan tillstyrks
eller avstyrks.
T f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-02-26 att ansökan
tillstyrks med stöd av miljöbalken 16:4 §.
Beslutsunderlag

Remiss från länsstyrelsen 2012-03-30
Skrivelse 2014-02-26 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Schönborg Vind AB avseende vindkraft Lundby med
motiveringen att ansökan avviker från den av kommunfullmäktige antagna vindkraftsplanen
avseende verkens höjd och utpekat område för vindkraftsetablering.
Beslutet lämnas till
Länsstyrelsen
kommunchef
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 96
Kvalitetsanalys, Tingsholmsgymnasiet
Dnr
Sammanfattning

Verksamhetschef skolområde Tingsholm redovisar i skrivelse 2014-02-05 en kvalitetsanalys för
Tingsholmsgymnasiet läsåret 2012-2013. Analysen utgår från de sex övergripande mål som
antagits för gymnasieskolans nationella program. I skrivelsen föreslås att informationen läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-05 från verksamhetschef skolområde Tingsholm
Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till

lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde Tingsholm
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 96
Kvalitetsanalys, Tingsholmsgymnasiet
Dnr
Sammanfattning

Verksamhetschef skolområde Tingsholm redovisar i skrivelse 2014-02-05 en kvalitetsanalys för
Tingsholmsgymnasiet läsåret 2012-2013. Analysen utgår från de sex övergripande mål som
antagits för gymnasieskolans nationella program. I skrivelsen föreslås att informationen läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-05 från verksamhetschef skolområde Tingsholm
Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till

lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde Tingsholm
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 97

Bidrag – kvinnojouren i Borås
Dnr 2014.0111
Sammanfattning

Kvinnojouren Borås ansöker i skrivelse 2014-02-25 om verksamhetsbidrag för 2014 med 12 kr
per kommuninvånare.
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg föreslår i skrivelse 2014-02-28 att Kvinnojouren i
Borås beviljas bidrag med 12 kr per invånare (totalt 278 532 kr). Bidraget finansieras inom budget
för verksamhet individ- och familjeomsorg.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-25 från Kvinnojouren Borås
Skrivelse 2014-02-28 från verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Kommunstyrelsen beslut

Kvinnojouren Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2014 med 12 kr per invånare (totalt 278 532
kr). Bidraget finansieras inom budget för verksamhet individ- och familjeomsorg.

Beslutet lämnas till

Kvinnojouren Borås
välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 98
Dokumenthanteringsplan
Dnr
Sammanfattning
T f verksamhetschef administrativt processtöd överlämnar i skrivelse 2014-03-05 förslag till
dokumenthanteringsplan. Kommunfullmäktige har fastställt ett arkivreglemente och enligt detta
ska en dokumenthanteringsplan fastställas av kommunstyrelsen för kommunstyrelsens förvaltning.
Verksamheterna inom kommunstyrelsens förvaltning samt förvaltningsledning/
kommunledningsstab och revisionen har gjort en genomgång av dokument (handlingstyper), var de
förvaras och när de ska gallras eller överföras till kommunarkiv. Detta har sammanställts i
gemensam dokumenthanteringsplan.
I skrivelsen föreslås att planen fastställs och att den ska uppdateras årligen i enlighet med
förvaltningens plan för intern kontroll.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-03-05 från tf verksamhetschef administrativt processtöd
Kommunstyrelsens beslut

Dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsens förvaltning fastställs. Planen ska uppdateras
årligen i enlighet med förvaltningens plan för intern kontroll.

Beslutet lämnas till

chef intern service
tf verksamhetschef administrativt processtöd (för vidare befordran till kommunchef, chefer
välfärd, lärande och samhällsutveckling, chef intern service och verksamhetschefer)

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 99
Yttrande – fristående gymnasieskola Lärande i Sverige AB
Dnr 2014.0079
Sammanfattning

Skolinspektionen överlämnar i skrivelse 2014-02-13 en ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås. Kommunen ges tillfälle att
yttra sig över denna ansökan.
Verksamhetschef skolområde Tingsholm föreslår i skrivelse 2014-03-05 att ansökan beviljas.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-13 från Skolinspektionen
Skrivelse 2014-03-05 från verksamhetschef skolområde Tingsholm
Protokollsanteckning

Ordföranden (M) yrkar att Ulricehamns kommun avstår från yttrande.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att kommunstyrelsen ska yttra sig enligt följande:
Om fler elever söker till utbildningar som erbjuds av friskolor, påverkar detta de utbildningar som
erbjuds inom ramen för ett samarbetsavtal inom Boråsregionen och för gymnasiet i Ulricehamns
kommun. Merkostnaden för interkommunala ersättningar försämrar möjligheten att behålla
utbildningsutbudet. Det minskande elevunderlaget och ökande antalet gymnasieskolor har medfört
att det finns en överetablering av gymnasieplatser i regionen. Därför ska ansökan avslås.
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Inga-Kersti Skarlands yrkande.
Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande proposition för omröstning:
Ja-röst för ordförandens (M) yrkande.
Nej-röst för Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande.
Vid upprop avges 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Anders Andersson (C), Liselotte Andersson (C), Cristina Bernevång (KD), Gulli Håkanson (FP),
Ann Stockzelius (C), Björn Thelfer (M), Margareta Juliusson (M), Roger Wilhelmsson (M) och
Lars Holmin (M) röstar ja.
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Mattias Josefsson (S), Celso Silva Goncalves (S), Göran Isaksson (S), Inga-Kersti Skarland (S),
Petra Wolf (MP) och Jan-Olof Sundh (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Mattias Josefsson (S), Celso Silva Goncalves (S), Göran Isaksson (S),
Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) till förmån för Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut

Ulricehamns kommun avstår från yttrande.

Beslutet lämnas till

Skolinspektionen
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde Tingsholm
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Protokoll 2014-04-07

§ 100

Yttrande – fristående gymnasieskola Hermods AB
Dnr 2014.0080
Sammanfattning

Skolinspektionen överlämnar i skrivelse 2014-02-14 en ansökan från Hermods AB. Kommunen
ges tillfälle att yttra sig över denna ansökan.
Verksamhetschef skolområde Tingsholm föreslår i skrivelse 2014-03-05 att ansökan avstyrks.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-14 från Skolinspektionen
Skrivelse 2014-03-06 från verksamhetschef skolområde Tingsholm
Protokollsanteckning

Ordföranden (M) yrkar att Ulricehamns kommun avstår från yttrande.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att kommunstyrelsen ska yttra sig enligt följande:
Om fler elever söker till utbildningar som erbjuds av friskolor, påverkar detta de utbildningar som
erbjuds inom ramen för ett samarbetsavtal inom Boråsregionen och för gymnasiet i Ulricehamns
kommun. Merkostnaden för interkommunala ersättningar försämrar möjligheten att behålla
utbildningsutbudet. Det minskande elevunderlaget och ökande antalet gymnasieskolor har medfört
att det finns en överetablering av gymnasieplatser i regionen. Därför ska ansökan avslås.
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Inga-Kersti Skarlands yrkande.
Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Mattias Josefsson (S), Celso Silva Goncalves (S), Göran Isaksson (S),
Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) till förmån för Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut

Ulricehamns kommun avstår från yttrande.
Beslutet lämnas till

Skolinspektionen
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde Tingsholm
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 101
Yttrande – fristående gymnasieskola Nya designgymnasiet AB
Dnr 2014.0085
Sammanfattning

Skolinspektionen överlämnar i skrivelse 2014-02-18 en ansökan från Nya Designgymnasiet AB.
Kommunen ges tillfälle att yttra sig över denna ansökan.
Verksamhetschef skolområde Tingsholm föreslår i skrivelse 2014-03-06 att ansökan avstyrks för
start av nationellt teknikprogram med inriktning design och produktutveckling. Vidare föreslås att
ansökan tillstyrks för start av utbildning på nationella hantverksprogrammet, inriktning textil
design samt nationella estetiska programmet, inriktning bild och formgivning.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-02-14 från Skolinspektionen
Skrivelse 2014-03-06 från verksamhetschef skolområde Tingsholm
Protokollsanteckning

Ordföranden (M) yrkar att Ulricehamns kommun avstår från yttrande.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att kommunstyrelsen ska yttra sig enligt följande:
Om fler elever söker till utbildningar som erbjuds av friskolor, påverkar detta de utbildningar som
erbjuds inom ramen för ett samarbetsavtal inom Boråsregionen och för gymnasiet i Ulricehamns
kommun. Merkostnaden för interkommunala ersättningar försämrar möjligheten att behålla
utbildningsutbudet. Det minskande elevunderlaget och ökande antalet gymnasieskolor har medfört
att det finns en överetablering av gymnasieplatser i regionen. Därför ska ansökan avslås.
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Inga-Kersti Skarlands yrkande.
Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Mattias Josefsson (S), Celso Silva Goncalves (S), Göran Isaksson (S),
Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) till förmån för Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut

Ulricehamns kommun avstår från yttrande.

Beslutet lämnas till

Skolinspektionen
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde Tingsholm
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Protokoll 2014-04-07

§ 102
Förordnande av parkeringsvakt
Dnr
Sammanfattning

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-03-10 att kommunstyrelsen
beslutar att förordna Thomas Svarén att få tjänstgöra som kommunal parkeringsvakt i Ulricehamns
kommun så länge han är fast anställd i Securitas Bevakning AB, Västra Götaland.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-03-10 från t f verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

Kommunstyrelsens beslut

Thomas Svarén förordnas som parkeringsvakt i Ulricehamns kommun så länge han är fast anställd
i Securitas Bevakning AB, Västra Götaland.

Beslutet lämnas till

kommunchef
tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 103
Samverkan – hälso- och sjukvård m.m.
Dnr 2013.0575
Sammanfattning

Styrelsen för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har beslutat att godkänna
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Styrelsen
beslutade vidare att rekommendera kommunerna att för sin del anta överenskommelsen.
Chef välfärd, lärande, samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-03-10 att kommunen ställer sig
bakom överenskommelsen och att utvecklingsledaren inom välfärdsområdet utses till kommunens
kontaktperson.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-11-15 från SKL
Skrivelse 2014-03-10 från chef välfärd, lärande, samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin.
Utvecklingsledaren inom välfärdsområdet utses till kommunens kontaktperson.

Beslutet lämnas till

Sveriges Kommuner och Landsting
välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-04-07

§ 104

Svar på medborgarförslag om vuxenutbildning
Dnr 2013.0473
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-09-30, § 137, beslutat att till kommunstyrelsen för
besvarande överlämna ett medborgarförslag från Csilla Bako om mer praktik i
vuxenutbildningen.
Verksamhetschef skolområde Tingsholm föreslår i skrivelse 2014-03-04 att medborgarförslaget
avslås då praktik redan genomförs på vuxenutbildningen som en del av vissa elevers individuella
studieplan.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-09-27 från Csilla Bako
Skrivelse 2014-03-04 från verksamhetschef skolområde Tingsholm
Kommunstyrelsens beslut

Av förvaltningens yttrande framgår att praktik redan idag genomförs på vuxenutbildningen som en
del av vissa elevers individuella studieplan. Mot denna bakgrund anses medborgarförslaget
besvarat.

Beslutet lämnas till

Csilla Bako
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde Tingsholm
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Protokoll 2014-04-07

§ 105
Indelning i klasser, Ätradalsskolan
Dnr 2014.0198
Sammanfattning

Jan-Olof Sundh (V) lämnar som ett initiativärende en skrivelse 2014-04-07 med förslag avseende
en ekonomisk lösning avseende klassindelning på Ätradalsskolan.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-04-07 från Jan-Olof Sundh (V)
Protokollsanteckning

Jan-Olof Sundh (V) yrkar att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att skyndsamt för
kommunstyrelsen presentera en ekonomisk lösning avseende läsåret 2014/2015 för årskurs 7 på
Ätradalsskolan så att eleverna kan delas in i så kallade 20-grupper.
Ordföranden (M) yrkar att då förvaltningen redan arbetar med frågan inför terminsstarten i höst,
ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppgift att återkomma till kommunstyrelsen via
förvaltningens information med hur arbetet fortlöper. Kommunstyrelsen noterar även att det är en
ren förvaltningsfråga hur en enskild skola väljer att organisera sina klasser.
Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Jan-Olof Sundhs (V) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Jan-Olof Sundh (V) till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar

Förvaltningen arbetar redan med frågan inför terminsstarten i höst. Förvaltningen får i uppgift att
återkomma till kommunstyrelsen via förvaltningens information med hur arbetet fortlöper.
Kommunstyrelsen noterar även att det är en ren förvaltningsfråga hur en enskild skola väljer att
organisera sina klasser.

Beslutet lämnas till

lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef skolområde syd
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-04-07
§ 106

Information
Dnr
1.

Kallelse och inbjudan till årsmöte för Coompanion Sjuhärad ekonomisk förening.

