Kommunstyrelsens sammanträde
Måndag 16 juni 2014 kl 8.00 –12.00 i kommunfullmäktiges sessionssal,
stadshuset.
Ärendelista

§ 149
§ 150
§ 151

Fastställelse av ärendelista
Delegationsbeslut
Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen (underlaget
skickas via mail senare).
Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige

§ 152

Beslut om utställning för granskning av översiktsplan för Ulricehamns kommun –
förslag från beredningen för översiktsplan

§ 153

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Kommunstyrelsens beslutsärenden
§ 154

Yttrande – vindkraft Gullered/Högshult

§ 155

Yttrande till Västtrafik avseende tillköp av färdbevis

§ 156

Revidering av kommunstyrelsens delegation

§ 157

Namn gata – Sanatoriebacken

§ 158

Avtal och kostnader, Ulricehamns Ridklubb

§ 159

Svar på medborgarförslag om gc-väg Tvärreds kyrka

§ 160

Ärenden för kommunstyrelsens information

sid 188 (202)

Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-06-16

Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Måndag den 16 juni 2014 kl. 8.00-11.05, i kommunfullmäktiges
sessionssal, stadshuset
Lars Holmin (M), ordförande
Mattias Josefsson (S), vice ordförande
Göran Isaksson (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Catharina Ståhl Lind (S) tjg för Celso Silva Gonçalves (S)
Roger Wilhelmsson (M)
Margareta Juliusson (M)
Björn Thelfer (M)
Anders Andersson (C)
Ann Stockzelius (C)§§ 149-156, 158-160
Liselotte Andersson (C)
Gulli Håkanson (FP)
Arne Fransson (MP)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Birgitta Molander (M)
Aira Eriksson (S)
Eva Grönbäck (M)
Roland Eriksson (FP)
Allan Olsson (KD)
Bengt Leander (C) tjg § 157
Perallan Orrbeck (FP)
Petra Wolf (MP)
Ingvar Kärrsmyr (KD)
Roger Andersson (V)
Margaretha Juliusson
2014-06-18, kl 16.00, stadshuset
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2014-06-16
Datum då anslaget sätts upp 2014-06-19 Datum då anslaget tas ner ………………………..
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

sid 189

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
Lars Lindbergh, personalchef
Annette Bohman, verksamhetschef funktionsnedsättning
Sebastian Olofsson, verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Elin Johansson, informatör
Anita Dalengren, kommunsekreterare

Underskrifter Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Lars Holmin (M)

Justerare

Margareta Juliusson (M)

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-06-16
§ 149

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Ärendelistan fastställs.
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sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-06-16
§ 150

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:

2

Allmänna ärenden
Nr 284/2014
Donationsmedel/bidrag grundskolan, gymnasieskolan, övrigt, bidrag till elever på
folkhögskolan.
Rektor 2014-05-26

4

Fastighetsärenden
Nr 286/2014
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med
kommunfullmäktige fastställda priser.
286/2014
KS 2014.0279
Nr 269, 303/2014
Godkänna avtal om ersättning för intrång, markupplåtelse för ledning/ar, väg, servitut eller
nyttjanderätt i övrigt i av annan ägd fastighet.
Mark- och exploateringsansvarig 2014-05-16, 2014-05-28
KS 2014.0280, 2014.0281, 2014.0287
Nr 272, 276-282/2014
Godkänna avtal om ledning/ar i kommunens mark.
Mark- och exploateringsansvarig 2014-05-19, 2014-05-16

6

Kulturärenden
KS 2014.0256, 2014.0284
Nr 273, 287/2014
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
2014-05-05, 2014-05-06, 2014-05-19

sid

7
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Personalärenden
Nr 257-259, 270, 288/2014
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget.
Enhetschef 2014-04-28, 2014-04-22, 2014-05-09, 2014-05-20, 2014-05-23
Nr 296/2014
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef.
2014-05-27
Nr 256, 260-264, 266-268, 271, 289-294, 297-299/2014
Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 månader.
Verksamhetschef 2014-05-06, 2014-04-28, 2014-05-14, 2014-05-16, 2014-05-15, 2014-05-21,
2014-05-26, 2014-05-27
Nr 300-302/2014
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till tre dagar.
Rektor 2014-05-15
Förskolechef 2014-05-21

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Nr 295/2014
Överenskommelse med annan kommun om placering av barn.
Verksamhetschef 2014-05-15
16 Grundskolan
KS 2013.0235
Nr 274/2014
Prövning om ett barn ska tas emot i grundsärskolan.
Verksamhetschef 2014-05-22
17 Gymnasieskolan
Nr 283, 304/2014
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen.
Rektor 2014-05-21, 2014-05-28
18 Grundsärskolan
KS 2013.0235
Nr 275/2014
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden.
Verksamhetschef 2014-05-22
24 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 258, 265/2014
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner.
Verksamhetschef 2014-05-14
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-06-16
§ 151

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

Protokoll 2014-06-16

§ 152
Översiktsplan – utställningshandling
Dnr
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-26, § 93, att ge en tillfällig beredning uppdraget att ta fram
förslag till ny översiktsplan. I uppdraget ingick även att ansvara för en medborgardialog för
framtagande av nya miljömål och energi- och klimatstrategi som sammanfaller med översiktplanen.
Uppdraget har därefter kompletterats med att även omfatta tillägg till översiktsplanen för
landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) och även att peka ut så kallade tysta områden.
Mot bakgrund främst av det utvidgade uppdraget till beredningen, beslutade kommunfullmäktige
2013-06-24, § 112, om en förlängning av tiden för beredningen fram till att kommunfullmäktige
tagit beslut om granskning – dock längst till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2014.
Från beredningen föreligger skrivelse 2014-06-09 med förslag till utställningshandlingar för en ny
översiktsplan för Ulricehamns kommun. Handlingarna består av en planbeskrivning, fem separata
plankartor och en samrådsredogörelse. Av skrivelsen framgår att översiktsplanen har varit på
samråd och ett offentligt samrådsmöte har hållits. Planen har ändrats och kompletterats i vissa
delar efter att beredningen har tagit ställning till de synpunkter som har inkommit under
samrådstiden. När planen har varit på utställning, är antagande nästa steg i planprocessen.
Beredningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner översiktsplanens utställningshandlingar med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
besluta om utställning för handlingarna.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-09 från beredningen för översiktsplan
Kommunstyrelsens beslut

Översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, skickas för
diskussion i de politiska partierna. Ärendet ska därefter behandlas av kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige i september.

Beslutet lämnas till

beredningen för översiktsplan
samtliga partier
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-06-16

§ 153
Rapport ej verkställda beslut LSS och SoL
Dnr
Sammanfattning

Ej verkställda beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) ska rapporteras till kommunens socialnämnd eller motsvarande och till
kommunens revisorer. Från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreligger skrivelse
2014-05-22 med rapport avseende första kvartalet 2014.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-05-22 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har i särskilda beslut i januari respektive mars 2014, gett förvaltningen
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med konkreta och tidssatta åtgärder för hur
boendefrågan ska säkerställas inom funktionsnedsättning. Förvaltningen ges nu uppdraget att
till kommunstyrelsen i oktober lämna en delrapport av planerat och pågående arbete för
boendefrågan och en preliminär uppskattning av investeringskostnader inför arbetet med 2015
års budget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Rapporten för första kvartalet 2014 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs
därefter till handlingarna.

Beslutet lämnas till

välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling, verksamhetschef funktionsnedsättning
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-06-16

§ 154
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.
Kommunstyrelsen har 2014-04-07, § 94, beslutat avstyrka 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.
Kommunfullmäktige har tidigare 2012-05-28, § 82, beslutat att tillstyrka ansökan om 8
vindkraftsanläggningar på fastigheterna, Stora Högshult 2:3, Gullered 1:8, Högshult 3:1,
Gulleredsbacken 1:7, Tuskan 1:4 samt Ekesbo 1:4.
Länsstyrelsen har därefter i skrivelse 2014-05-05 begärt ett förtydligande från kommunen. I
skrivelsen från länsstyrelsen anges att det inte med tydlighet framgår hur kommunen ställer sig till
bolagets förstahandyrkande, alternativ 1, d v s om kommunens beslut från 2012 kvarstår eller om
kommunen nu ändrat sig gällande alternativ 1.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-05-15 att avstyrka
tillståndsansökan för vindpark Gullered - Högshult och alternativ 1 avstyrks.
Beslutsunderlag

Remiss från länsstyrelsen 2014-05-05
Skrivelse 2014-05-15 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Med stöd av miljöbalken 16 kap 4 § avstyrks tillståndsansökan för vindpark Gullered - Högshult
och alternativ 1.

Beslutet lämnas till

Länsstyrelsen
kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-06-16

§ 155
Yttrande – tillköp av färdbevis
Dnr 2014.0266
Sammanfattning

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, ger i skrivelse 2014-05-12 kommunen möjlighet
att yttra sig över förslag till principer för tillköp av färdbevis. Kollektivtrafiksekreterariatet,
Västra Götalandsregionen, har tagit fram förslaget. Ett samlat svar ska ges från det Delregionala
kollektivtrafikrådet. När principerna fastställts kommer de att vara vägledande för Västtrafik
avseende kommuners förfrågningar om tillköp kopplat till skolkort, fritidskort, seniorkort samt
varianter av fria resor.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad lämnar i skrivelse 2014-06-03 förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-05-12 från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skrivelse 2014-06-03 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande rörande principer för tillköp av färdbevis:
Ulricehamns kommun anser att det är bra att Västtrafik tar fram en enhetlig lösning för dessa
periodkort. Kommunen har möjlighet att köpa de färdbevis man behöver till utvalda målgrupper.
När det gäller skolkort anser kommunen att förslag ett är att föredra, det vill säga att man behåller
nuvarande sortiment (tätortskort, kommunkort, periodkort) och erbjuder dessa i två varianter,
skolkort 04-19, och skolkort 04-22 med regionen runt behörighet 19-22. Prisnivå för dessa
skolkort kommer att vara som idag (kommunkort ca 3800 kr/läsår).
Vad gäller fritidskort och seniorkort har kommunen inga synpunkter på föreslagna modeller av
färdbevis.
För de färdbevis som är under framtagande för färdtjänst och ledsagare anser kommunen vad
gäller ledsagare att dessa färdbevis ska vara kostnadsfria.

Beslutet lämnas till

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid

198

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-06-16

§ 156
Revidering av kommunstyrelsens delegation
Dnr
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-10, § 43, fastställt en reviderad delegationsordning för
kommunstyrelsen.
Verksamhetschef konsult och support föreslår i skrivelse 2014-05-14 en revidering av delegationen
avseende beslutsattestanter. I skrivelsen föreslås att beslut om att utse beslutsattestanter delegeras.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-05-14 från verksamhetschef konsult och support
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens delegationsordning, ärendegrupp 3, ekonomiärenden, ges en ny punkt enligt
följande: Utse beslutsattestanter. Delegeras till ekonomichef med kommunchef som ersättare.

Beslutet lämnas till

chef intern service
verksamhetschef konsult och support
författningshandboken
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-06-16

§ 157
Namn gata - Sanatoriebacken
Dnr
Sammanfattning

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-05-19 att gatan från
Idrottsgatan upp mot Nya Kurhotellet, Ulricehamn, ges namnet Sanatoriebacken. Bakgrunden
är den nya detaljplanen som antagits för området.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-05-19 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärendet deltar inte Ann Stockzelius (C) på grund av jäv.

Kommunstyrelsens beslut

Gatan från Idrottsgatan upp mot Nya Kurhotellet, Ulricehamn, ges namnet Sanatoriebacken

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-06-16

§ 158
Avtal och kostnader, Ulricehamns ridklubb
Dnr
Sammanfattning

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad redovisar i skrivelse 2014-06-05 att i samband med
planerade exploateringar och motorvägsbyggnationen vid Ubbarp, får Ulricehamnsbygdens
ridklubb kostnader för den ersättningsmark de har blivit erbjudna. För att reglera dessa kostnader
har ett avtal upprättats. Summan av de kostnader som är kända och där en uppskattning kunnat
göras, är 729 tkr för 2013-2015. I skrivelsen föreslås följande:
-

avtalet mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamnsbygdens ridklubb godkänns

-

anläggningsbidraget till Ulricehamnsbygdens ridklubb 2014 utökas med 161 tkr

-

161 tkr tillförs budget för arbete och fritid genom omdisponering från kommunstyrelsens
medel för oförutsett

-

460 tkr tillförs budget för miljö och samhällsbyggnad genom omdisponering från
kommunstyrelsens medel för oförutsett med anledning av avtalet

-

anläggningsbidraget till Ulricehamnsbygdens ridklubb 2015 utökas med 88 tkr

-

finansieringsfrågan för samtliga kostnader 2015 beaktas i arbetet med budget 2015.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-05 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsens beslut

Avtalet mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamnsbygdens ridklubb godkänns.

Anläggningsbidraget till Ulricehamnsbygdens ridklubb 2014 utökas med 161 tkr. 161 tkr tillförs
budget för arbete och fritid genom omdisponering från kommunstyrelsens medel för oförutsett.
460 tkr tillförs budget för miljö och samhällsbyggnad genom omdisponering från
kommunstyrelsens medel för oförutsett med anledning av avtalet.
Anläggningsbidraget till Ulricehamnsbygdens ridklubb 2015 utökas med 88 tkr.
Finansieringsfrågan för samtliga kostnader 2015 beaktas i arbetet med budget 2015.
Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-06-16

§ 159
Svar på medborgarförslag om gc-väg, Tvärreds kyrka
Dnr 2014.0149
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 23, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Månika Sager om gång- och cykelväg till Tvärreds kyrka.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-05-08 att medborgarförslaget
avslås. I skrivelsen hänvisas till den behovsinventering som kommunstyrelsen antagit. Trafikverket
är ansvarig väghållare och denna sträcka har inte prioriterats.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-03-10 från Månika Sager
Skrivelse 2014-05-08 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Trafikverket är ansvarig väghållare och att denna
sträcka inte ingår i den prioritering som gjorts.

Beslutet lämnas till

Månika Sager
kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-06-16
§ 160

Information
Dnr 2012.0050, 2014.0323
1.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 2014-05-23.

2.

Skolinspektionens beslut 2014-06-04 ”Uppföljning efter tillsyn i Ulricehamns kommun”.

3.

Länsstyrelsens protokoll angående inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och
20 § förmynderskapsförordningen.

