Kommunstyrelsens sammanträde
Måndag 18 augusti 2014 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal,
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Trehjulig elcykel till äldreboende
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Ärenden för kommunstyrelsens information
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-08-18

Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Måndag den 18 augusti 2014 kl. 8.00-12.00, 13.00-16.00, 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 Goncalves (S)
Roger Wilhelmsson (M)
Margareta Juliusson (M)
Björn Thelfer (M)
Anders Andersson (C) kl 8.00-12.00, 13.00-15.55, §§ 161-186
Ann Stockzelius (C)
Liselotte Andersson (C) §§ 161-175, 177-188
Gulli Håkanson (FP)
Arne Fransson (MP)
Allan Olsson (KD) tjg för Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Aira Eriksson (S) §§ 161-175, 177-188
Eva Grönbäck (M)
Roland Eriksson (FP)
Ing-Marie Andersson (C), tjg § 176
Bengt Leander (C)
Perallan Orrbeck (FP)
Petra Wolf (MP)
Ingvar Kärrsmyr (KD)
Roger Andersson (V)
Björn Thelfer
Stadshuset 2014-08-26, kl 08.30
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2014-08-18
Datum då anslaget sätts upp 2014-098-26
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner ………………………..

sid 204

Övriga närvarande

Karl-Erik Claesson, kommunchef
Helén Claesson, chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Isabelle Wikström, chef intern service
Niklas Anemo, ekonomichef
Lars Lindbergh, personalchef
Sebastian Olofsson, verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Patrik Persson, gatuingenjör
Emel Tuna, miljöinspektör
Christian Bruhn, planarkitekt
Pär Norgren, miljöinspektör
Britt Thorell, folkhälsosamordnare
Anna Laang, verksamhetschef kultur
Anita Dalengren, kommunsekreterare

Underskrifter Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Lars Holmin (M)

Justerare

Björn Thelfer (M)
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-08-18
§ 161

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Som ny punkt 30 tillförs skrivelse från Arne Fransson (MP) om köp av elcykel till ett äldreboende.
Punkt 31 blir kommunstyrelsens information.
Ordföranden drar senare ur ärende 8 (svar på motion om cykelled).
Med dessa justeringar fastställs ärendelistan.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-08-18
§ 162

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 379, 383/2014
KS 2014.0354, 2014.0357
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om antagande av
hemvärnsman.
Verksamhetschef administrativt processtöd 2014-06-26, 2014-06-27
KS 2014.0367
Nr 425/2014
Beslut att ej utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att uppställa förbehåll
för utlämnande.
T f verksamhetschef 2014-07-10

2

Allmänna ärenden
Nr 447/2014
Försälja inventarier, maskiner och dylikt.
Verksamhetschef 2014-08-04
Nr 373, 376/2014
KS 2014.0314, 2014.0331
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller
motsvarande.
Verksamhetschef 2014-06-04
Enhetschef 2014-06-25
Nr 325, 327/2014
Beslut om folkhälsoinsatser.
Folkhälsoplanerare 2014-06-13
Nr 401/2014
Donationsmedel/bidrag för grundskolan, gymnasieskolan, övrigt.
Verksamhetschef 2014-07-01
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Nr 317/2014
KS 2014.0260
Besluta om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet.
Kommunchef 2014-06-05
Nr 364/2014
KS 2014.0305
Avge yttrande som ankommer på KS när remisstiden inte medger att ärendet behandlas på
ordinarie sammanträde med KS.
Kommunstyrelsens ordförande 2014-06-23
3

Ekonomiärenden
Nr 421-422/2014
KS 2014.0004
Besluta om tillämpning av eller undantag från bestämmelse om taxa eller annan avgift.
Verksamhetschef 2014-07-03, 2014-07-04

4

Fastighetsärenden
Nr 444/2014
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med
kommunfullmäktige fastställda markpriser.
Mark- och exploateringsansvarig 2014-08-01
Nr 438/2014
Godkänna avtal om ersättning för intrång, markupplåtelse för ledning/ar, väg, servitut eller
nyttjanderätt i av annan ägd fastighet.
Mark- och exploateringsansvarig 2014-05-16
Nr 431-432/2014
Godkänna avtal om arrenden, jakträtt, servitut, vägrätt, parkering och andra nyttjanderätter
avseende kommunens fastigheter även som uppsägande/teckna avtal.
Mark- och exploateringsansvarig 2014-07-28
Nr 367/2014
Godkänna avtal om ledning/ar i kommunens mark.
Mark- och exploateringsansvarig 2014-06-24
Nr 320/2014
Teckna hyresavtal bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp/teckna nya avtal
avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens fastighet.
Verksamhetschef fastighet 2014-05-16
Nr 305-314, 323, 412-413, 437, 439-442, 445/2014
KS 2014.0004
Upplåta offentlig plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar och
ställningar m.m.
Verksamhetschef 2014-05-30, 2014-07-02, 2014-07-03
T f verksamhetschef 2014-04-16, 2014-04-03
Enhetschef 2014-05-22, 2014-05-26, 2014-06-02, 2014-06-12, 2014-04-03, 2014-04-29, 201407-11, 2014-07-31, 2014-08-01
Nr 315-316, 358, 363, 417/2014
Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef fastighet 2014-06-03, 2014-06-05, 2014-05-06, 2014-06-23, 2014-07-03
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5

Fritidsärenden
Nr 348/2014
KS 2014.0062
Yttrande i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen eller anordnande av visst automatspel.
(Dock ej värdeautomat i hotell- och restaurangverksamhet med serveringstillstånd)
Enhetschef 2014-06-13

6

Kulturärenden
Nr 423/2014
KS 2014.0289
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Verksamhetschef 2014-05-21
Nr 402/2014
Besluta om öppettider för biblioteken och museet.
Verksamhetschef 2014-07-01

7

Personalärenden
Nr 321-322, 326, 351-352, 368-372, 378, 384, 394, 399-400, 403-411, 414-416, 428-430,
446/2014
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget.
Verksamhetschef 2014-04-30, 2014-07-02, 2014-06-23, 2014-06-18
Enhetschef 2014-06-09, 2014-05-28, 2014-06-02, 2014-05-23, 2014-06-09, 2014-06-16, 201406-12, 2014-06-25, 2014-06-11, 2014-06-23, 2014-06-03, 2014-06-10, 2014-06-12, 2014-06-17,
2014-07-17, 2014-07-18
Nr 328-347, 350, 353-354, 357, 360-362, 374-375, 380-382, 386-393, 395, 397, 424/2014
Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2014-06-10, 2014-06-11, 2014-05-20, 2014-06-02, 2014-05-30, 2014-06-03,
2014-05-27, 2014-06-09, 2014-05-06, 2014-05-27, 2014-06-05, 2014-06-04, 2014-06-10, 201406-16, 2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19, 2014-06-24, 2014-06-25, 2014-06-26, 2014-06-30,
2014-06-27, 2014-07-05
Nr 427/2014
Placering enligt lokal löneplan, 2014-01-01--2014-06-30.
Löneassistent 2014-07-10
Nr 398/2014
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 26
2014-06-05
Nr 385, 396/2014
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar.
Enhetschef 2014-06-17, 2014-06-19
Nr 426/2014
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete, 2014-01-01--2014-06-30.
Personalsekreterare 2014-07-10
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Nr 419/2014
Uppsägning på grund av personliga skäl
Kommunchef efter samråd med personalchef 2014-07-02
9

Naturvårdsärenden
Nr 377/2014
KS 2014.0255
Avge yttrande över bildande eller förändringar i avgränsning av områdesskydd enligt
miljöbalken 7 kap § 11 (biotopskyddsområde) samt naturvårdsavtal från externa myndigheter.
Miljöinspektör 2014-06-25

10 Färdtjänst och riksfärdtjänst
Nr 319, 418/2014
Beslut om tillstånd till färdtjänst – enligt kommunens riktlinjer, 2014-05-01--2014-05-31, 201406-01--2014-06-30.
Färdtjänsthandläggare 2014-06-09, 2014-07-15
11 Trafikfrågor
Nr 324, 443/2014
Beslut om utfärdande av föreskrift om trafik, transporter och kommunikationer enligt
bemyndigande för kommunal trafiknämnd, beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade
2014-04-28--2014-06-06, 2014-06-12--2014-07-31.
Enhetschef 2014-06-12, 2014-07-31
13 Anmälan till överförmyndare
Nr 448-449/2014
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare.
Handläggare 2014-06-05, 2014-06-09
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Nr 420/2014
Överenskommelse med annan kommun om placering av barn.
Verksamhetschef 2014-07-04
Nr 356/2014
Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling.
Verksamhetschef 2014-06-11
16 Grundskolan
Nr 359/2014
Prövning om ett barn ska tas emot i grundsärskolan.
Verksamhetschef 2014-06-18
17 Gymnasieskolan
Nr 318, 365/2014
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen.
Rektor 2014-06-03, 2014-06-18
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19 Gymnasiesärskolan
Nr 366/2014
Avgörande (efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare) om en elev i
gymnasiesärskolan ska gå ett nationellt program, ett specialutformat program eller ett
individuellt program.
Rektor 2014-06-23
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-08-18
§ 163

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter.

sid

212

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 164
Regionalt bredbandsbolag Netwest
Dnr 2014.0196
Sammanfattning

Västra Götalandsregionen redovisar i skrivelse 2014-06-03 ett förslag om att bilda ett regionalt
bredbandsbolag ägt av regionen och stadsnät/kommuner i länet. I skrivelsen anges att Netwests
vision är att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och
mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget föreslås vara ett
aktiebolag där 34 % av aktierna tecknas av regionen och resterande 66 % fördelas mellan övriga
ägare i form av kommuner och stadsnät.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-06-23 att kommunen genom Ulricehamns Energi AB
(UEAB) bildar ett gemensamt regionalt bredbandsbolag tillsammans med regionen och övriga
kommuner i länet. Av skrivelsen framgår att ärendet också behandlats av styrelsen för
Ulricehamns Stadshus AB, som tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-04-03 från Västra Götalandsregionen
Skrivelse 2014-06-23 från kommunchefen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ulricehamns kommun bildar genom det kommunägda bolaget UEAB, ett gemensamt regionalt
bredbandsbolag tillsammans med regionen och övriga kommuner i länet.
I enlighet med ägardirektiv ges UEAB rätt att vara en av bildarna av Netwest och att avgöra
UEAB:s ägarandel i Netwest.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 165
Rättelse av kommunfullmäktiges beslut – gemensamägt bolag New Wave
Group AB
Dnr 2007.0806
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-19, § 160, att godkänna tecknandet av 1 500 aktier à
10 000 kr, sammanlagt 15 mkr i Ulricehamns Fastighets och Service AB (UFSAB).
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till länsrätten, som fastställde beslutet. Denna dom
överklagades till kammarrätten, som biföll överklagandet och upphävde fullmäktiges beslut.
Kommunen överklagade kammarrättens dom till regeringsrätten, som inte meddelade
prövningstillstånd.
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-06-23 att kommunen enligt kommunallagen (KL) har
skyldigheten att se till att rätta det upphävda beslutet. De möjligheter som finns till rättelse har
övervägts och prövats men det har inte gått att rätta det upphävda beslutet. I skrivelsen föreslår
därför att det noteras att kommunen försökt och övervägt möjligheterna men att det inte gått att
rätta det överklagade beslutet.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-26, § 14
Skrivelse 2014-06-23 från kommunchefen
Protokollsanteckning

Ordföranden (M) yrkar att det noteras att kommunen försökt och övervägt möjligheterna, men
att det inte gått att rätta det överklagade beslutet.
Arne Fransson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att kunna få och ge en noggrannare
redovisning vad som gjorts för att efterkomma domstolsbeslutet.

Ordföranden (M) ställer proposition om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller
återremittera detsamma enligt Arne Franssons (MP) yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Arne Fransson (MP) till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Det noteras att kommunen försökt och övervägt möjligheterna men att det inte gått att rätta det
överklagade beslutet.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 166
Svar på motion om årets skola
Dnr 2013.0584
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-11-25, § 153, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Richard Hallifax (M) om att kommunen inför konceptet årets skola i
form av en tävling mellan alla skolor i kommunen.
Verksamhetschefer skolområde Tingsholm, skolområde nord och skolområde syd föreslår i
skrivelse 2014-06-10 att motionen avslås med hänsyn till att en tävling mellan kommunens skolor i
linje med det som motionen föreslår, inte kan ske på likvärdiga villkor. Förvaltningen ställer sig
positiv till allt som kan stärka skolorna, öka måluppfyllelse och skapa ökad trivsel. Eftersom
variationen mellan skolorna är stor, ifrågasätts dock om en tävling är det bästa sättet att uppnå
detta.
Beslutsunderlag

Motion 2013-11-20 från Richard Hallifax (M)
Skrivelse 2014-06-10 från verksamhetschefer skolområde Tingsholm, skolområde nord och
skolområde syd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Med hänsyn till att en tävling mellan kommunens skolor i linje med det som motionen föreslår,
inte kan ske på likvärdiga villkor. I likhet med förvaltningen ställer sig kommunfullmäktige positivt
till allt som kan stärka skolorna, öka måluppfyllelse och skapa ökad trivsel. En tävling mellan
kommunens skolor bedöms dock inte vara det bästa sättet att uppnå detta. Mot denna bakgrund
avslås motionen.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 167
Svar på motion om visselblåsarfunktion
Dnr 2011.0666
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2011-09-26, § 150, beslutat att till kommunstyrelsen för yttrande
överlämna en motion från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V) om att införa en
visselblåsarfunktion.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-06-16 att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt
förvaltningen att bevaka nationella beslut kring skyddet för arbetstagare som slår larm om
missförhållanden och att utifrån eventuell ny lagstiftning se över bland annat kommunens riktlinjer
för mutor och bestickning. Genom detta uppdrag till förvaltningen föreslås att motionen är
besvarad. I skrivelsen redovisas också att en statlig utredning nu lämnat sitt förslag. Detta innebär
bland annat att arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, ska kunna vara anonyma.
En ny regel föreslås också i arbetsmiljölagstiftningen, som innebär en skyldighet för kommuner att
se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden.
Beslutsunderlag

Motion 2011-09-26 från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V)
Skrivelse 2014-06-16 från kommunchefen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen ges uppdraget att bevaka nationella beslut kring skyddet för arbetstagare som
slår larm om missförhållanden och att utifrån eventuell ny lagstiftning se över bland annat
kommunens riktlinjer för mutor och bestickning. Genom detta uppdrag till förvaltningen har
motionen besvarats.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 168
Svar på motion om feriearbeten vid flera tillfällen under året
Dnr 2014.0227
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-04-28, § 40, beslutat att till kommunstyrelsen för yttrande
överlämna en motion från Jan-Åke Svenningsson (C) och Inger Broberg (C) om att möjligheten
öppnas till feriearbeten under övriga skollov.
Verksamhetschef arbete och fritid föreslår i skrivelse 2014-06-16 att motionen avslås med tanke på
att den ökade arbetsbelastningen på både administration och mottagande arbetsplatser samt att den
ökade kostnaden inte bedöms motsvarar den nytta som genomförandet skulle innebära.
Beslutsunderlag

Motion 2014-04-24 från Jan-Åke Svenningsson (C) och Inger Broberg (C)
Skrivelse 2014-06-16 från verksamhetschef arbete och fritid
Protokollsanteckning

Ordföranden (M) yrkar att motionen avslås mot bakgrund av förvaltningens redovisning att nyttan
av feriearbeten på övriga skollov, inte skulle motsvara den ökade arbetsbelastningen på både
administration och mottagande arbetsplatser och den ökade kostnaden.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Anders Andersson (C) yrkar att möjligheten öppnas för feriearbeten för kommunens ungdomar
under övriga skollov.
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till Anders Anderssons (C) yrkande.
Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Anders Anderssons (C) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Mot bakgrund av förvaltningens redovisning att nyttan av feriearbeten på övriga skollov, inte skulle
motsvara den ökade arbetsbelastningen på både administration och mottagande arbetsplatser och
den ökade kostnaden, avslås motionen.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 169
Svar på motion om sociala krav vid upphandling
Dnr 2014.0099
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 18, beslutat att till kommunstyrelsen för yttrande
överlämna en motion från Mattias Josefsson (S) att riktlinjer för upphandling revideras i enlighet
med nya EU-direktiv m.m.
Verksamhetschef konsult och support föreslår i skrivelse 2014-05-26 att förvaltningen ges i
uppdrag att utreda på vilket sätt ILO:s åtta kärnkonventioner från ILO (Internationella
arbetsorganisationen) och FN:s barnkonvention ska införas i ”Riktlinjer för upphandling” när det
gäller produktion i länder där osäkerhet om fackliga rättigheter, tvångsarbete och barnarbete råder.
Kontroll kan ske genom att kommunen ansluter sig till SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI)
gemensamma kontrollsystem för uppföljning av etiska och sociala krav. Kostnad för uppföljning år
2014 är 21 509 kr och baseras på invånarantal.
I skrivelsen föreslås vidare att
förslaget att revidera nuvarande riktlinjer avslås i avvaktan på den utredning som pågår avseende
hur de nya direktiven ska tillämpas i svensk lagstiftning
förslaget om att tillföra att upphandlade företag ska acceptera att kommunen kan utföra tillsyn av
att kraven följs, avslås i avvaktan på hur direktiven kommer att tillämpas i den svenska
lagstiftningen
förslaget om att brott mot kommunens regelverk ska utgöra grund för uppsägning och av avtal och
grund för skadeståndsanspråk, avslås i avvaktan på hur de nya direktiven ska tillämpas i svensk
lagstiftning
förslaget om att en målsättning att de nya riktlinjerna ska träda i kraft senast 2015-07-01 avslås,
med anledning av att den nya lagstiftningen inte är införd förrän våren 2016.
Beslutsunderlag

Motion 2014-02-25 från Mattias Josefsson (S)
Skrivelse 2014-05-26 från verksamhetschef konsult och support
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen antas avseende sociala villkor enligt ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s
barnkonvention när det gäller produktion i länder där osäkerhet om fackliga rättigheter,
tvångsarbete och barnarbete råder. Kontroll kan ske genom att kommunen ansluter sig till
gemensamma kontrollsystem från SKI för uppföljning av etiska och sociala krav.
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Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda på vilket sätt ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s
barnkonvention ska införas i de riktlinjer för upphandling som antagits.
Kommunstyrelsen ges vidare uppdraget att revidera riktlinjer för upphandling så att brott mot
kommunens regelverk utgör grund för uppsägning av avtal och grund för skadeståndsanspråk
från kommunens sida. Motionen antas härigenom även i denna del.
I övriga delar avslås motionen i avvaktan på den utredning som pågår avseende hur de nya
direktiven ska införas i svensk lagstiftning.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 170
Svar på motion om översyn av regler och villkor för enskilt bedriven
pedagogisk verksamhet
Dnr 2012.0085
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2012-02-27, § 21, beslutat att till kommunstyrelsen för yttrande
överlämna en motion från Inga-Kersti Skarland (S), Göran Isaksson (S) och Jan-Olof Sundh (V)
om översyn av regler och villkor för enskilt bedriven pedagogisk verksamhet.
Verksamhetschefer skolområde nord och skolområde syd föreslår i skrivelse 2014-06-23 att
motionen anses besvarad. Av skrivelsen framgår att förvaltningen instämmer i motionens förslag
om att antagna regler och villkor behöver förtydligas.
Beslutsunderlag

Motion 2014-02-27 från Inga-Kersti Skarland (S), Göran Isaksson (S) och Jan-Olof Sundh (V)
Skrivelse 2014-06-23 från verksamhetschef skolområde nord och skolområde syd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen ges uppdraget att göra en översyn av regler och villkor för enskilt bedriven
pedagogisk verksamhet. Härigenom har motionen antagits.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 171

Investering – miljö och samhällsbyggnad
Dnr 2014.0406
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt ekonomiska styrprinciper. Enligt dessa ska investeringar
objektbestämmas efter särskild begäran hos kommunstyrelsen.
Objekt som finns upptagna på den investeringsplan som ingår i budget, avgörs av kommunstyrelsen upp till 5 Mkr. För belopp därutöver ska ärendet behandlas av kommunfullmäktige.
Objekt som finns i investeringsplanen i budget, beslutas av beredande utskottet upp till 500 tkr.
Därutöver beslutar kommunstyrelsen.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2014-07-02 att ansökan beviljas för investeringsmedel till miljö
och samhällsbyggnad med 270 tkr för en trafikstudie för cirkulationsplatser vid Marknadsplatsen,
Ulricehamn. Ekonomichefen föreslår att kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-07-02 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, ges investeringsmedel med 270 tkr för
en trafikstudie för cirkulationsplatser vid Marknadsplatsen, Ulricehamn. Kompensation ges inte
för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till

ekonomichef
verksamhetschef konsult och support
kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 172
Redovisning – måluppfyllelse
Dnr 2013.0437
Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade 2014-06-02, § 133, ekonomisk uppföljning för april 2014 och
lämnade i anslutning till detta ett uppdrag kommunstyrelsen åt förvaltning. Förvaltningen fick
uppdraget att till sammanträde 2014-08-18 lämna en beskrivning av konsekvenserna för
eleverna och deras måluppfyllelse, efter den översyn som förvaltningen aviserar av arbetet med
barn i behov av särskilt stöd. Denna översyn nämns i den ekonomiska uppföljningen under
punkten 4.2, ”Åtgärder utfall och prognos” Skolområde Syd och Nord (sid 16). Dessutom ska
en riskanalys utifrån arbetsmiljölagens intentioner redovisas.
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling lämnar i skrivelse 2014-08-04 en redovisning
avseende arbete med måluppfyllelse och elevhälsa samt även en riskanalys från Stenbocksskolan
i samband med att budget inte är i balans. I skrivelsen föreslås att redovisningen läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, § 133
Skrivelse 2014-08-04 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Protokollsanteckning

Ordföranden (M) yrkar att förvaltningens redovisning avseende arbete med måluppfyllelse och
elevhälsa läggs till handlingarna och att förvaltningen ges uppdraget att till kommunstyrelsen
senast 2014-11-25 redovisa en uppföljning av riskanalys från Stenbocksskolan i samband med
att budget inte är i balans.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att vid kommunstyrelsens
sammanträde den 8 september, redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkra att skollagens
intentioner följs och att alla elever vid Stenbocksskolan får det stöd de är berättigade till. Om
förvaltningen anser att det krävs politiska beslut för att klara uppdragen enligt skollagen ska
detta framgå av redovisningen.
Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Inga-Kersti Skarlands yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Inga-Kersti Skarlands yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 september, redovisa
vilka åtgärder som vidtagits för att säkra att skollagens intentioner följs och att alla elever vid
Stenbocksskolan får det stöd de är berättigade till. Om förvaltningen anser att det krävs
politiska beslut för att klara uppdragen enligt skollagen ska detta framgå av redovisningen.

Beslutet lämnas till

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

Protokoll 2014-08-18

§ 173
Vindkraft – prövning enligt miljöbalken, Timmele
Dnr 2012.0156
Sammanfattning

Länsstyrelsen har i remiss 2014-02-27 översänt en ansökan från Eolus Vind AB
avseende vindkraft/vindpark Timmele. Kommunen ska enligt miljöbalken 16:4 § ta
ställning till om ansökan tillstyrks eller avstyrks.
Eolus Vind inkom med en ansökan 2012. Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-09, § 315, att med
stöd av det av kommunfullmäktige antagna vindkraftstillägget till översiktsplanen, avstyrka samtliga
vindkraftverk i denna ansökan. Höjden avvek från den av kommunfullmäktige antagna planen.
Eolus Vind AB har nu justerat ansökan till att omfatta två verk om vardera max 170 meter i
totalhöjd. Därför överlämnade länsstyrelsen ansökan för ny prövning. Kommunstyrelsen beslutade
2014-05-05, § 120, att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning. Då det inte framgår
vad som är ett optimalt utnyttjande av området, behöver ärendet kompletteras.
Tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-08-01 att ansökan
avstyrks. I skrivelsen framgår att det inte bedöms vara en effektiv och optimal användning
markanvändning om två vindkraftverk tillstyrks. Enligt uppskattning kan området rymma minst
fem vindkraftverk.
Beslutsunderlag

Skrivelse från länsstyrelsen 2014-02-27
Kommunstyrelsens beslut 2014-05-05, § 120
Skrivelse 2014-08-01 från tf verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Protokollsanteckning

Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsen bifaller ansökan om att uppföra två verk och
överlåter åt länsstyrelsen att avgöra om detta är ett optimalt användande av området.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsens beslut

Ansökan tillstyrkes om att uppföra två verk och överlåter åt länsstyrelsen att avgöra om detta är
ett optimalt användande av området.
Beslutet lämnas till

Länsstyrelsen
kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 174
Bidrag – Ulricehamns Riksteaterförening
Dnr 2014.0407
Sammanfattning

Verksamhetschef kultur föreslår i skrivelse 2014-05-23 att bidrag 2014 lämnas till Ulricehamns
Riksteaterförening med 90 tkr.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-05-23 från verksamhetschef kultur
Kommunstyrelsens beslut

Verksamhetsbidrag 2014 lämnas till Ulricehamns Riksteaterförening med 90 tkr.

Beslutet lämnas till

chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef kultur
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 175
Bidrag studieförbund
Dnr 2014.0408
Sammanfattning

Verksamhetschef kultur föreslår i skrivelse 2014-06-10 fördelning av bidrag till studieförbund
enligt Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendationer med totalt 450 000 kr.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-10 från verksamhetschef kultur.
Kommunstyrelsens beslut

Bidrag till studieförbund med totalt 450 000 kr fördelas enligt följande:
ABF
Studieförbundet Bilda Väst
Folkuniversitetet
NBV Borås
Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Medborgarskolan

Beslutet lämnas till

132 296 kr
21 171 kr
2 885 kr
11 382 kr
31 409 kr
107 579 kr
142 755 kr
534 kr

chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef kultur
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 176
Bidrag – kostnadskrävande projekt kultur
Dnr 2014.0409
Sammanfattning

Verksamhetschef kultur redovisar i skrivelse att fr o m 2014 kan kulturföreningar söka bidrag
för kostnadskrävande projekt. I skrivelsen föreslås fördelning av bidrag för kostnadskrävande
projekt för kultur med total 150 tkr.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-03 från verksamhetschef kultur.
Protokollsanteckning

I handläggningen av ärenden deltar inte Liselotte Andersson (C) på grund av jäv.

Kommunstyrelsens beslut

Bidrag för kostnadskrävande projekt för kultur lämnas med total 150 tkr enligt följande:
Byalaget Möneskolan 7 500 kr
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn 20 000 kr
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn 20 000 kr
Grönahögs hembygdsförening 12 000 kr
Gällstads hembygdsförening 10 000 kr
Hössna hembygdsförening 20 000 kr
Miljövärn Fänneslunda – Grovare 9 100 kr
Nöre Byalag 9 894 kr
Timmele hembygdsförening 9 870 kr
Varnums hembygdsförening 11 400 kr
Vegbyortens hembygdsförening 20 000 kr
Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljats, i annat fall förbehåller sig kommunen
rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet.
Utbetalning sker när respektive projekt är genomfört och redovisning inlämnats.
Beslutet lämnas till

chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef kultur
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 177
Historiska filmer från Ulricehamn
Dnr 2014.0410
Sammanfattning

Verksamhetschef kultur redovisar i skrivelse 2014-07-07 att en rad åtgärder behöver vidtas för
att bevara historiska filmer från Ulricehamn. I skrivelsen föreslås att 100 tkr avsätts för att
bevara kommunens dokumentärfilmer och göra filmerna tillgängliga för invånare, forskning och
arkivering.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-07-07 från verksamhetschef kultur
Kommunstyrelsens beslut

För arbetet med att bevara kommunens dokumentärfilmer och göra filmerna tillgängliga för
invånare, forskning och arkivering, avsätts 100 tkr. Kostnaden finansieras med 100 tkr ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2014 års budget.

Beslutet lämnas till

chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef kultur
ekonomichef
verksamhetschef konsult och support
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 178
Yttrande till JO- bidrag till fristående skolor
Dnr 2014.0131
Sammanfattning

JO (Riksdagens Ombudsmän) anmodar i skrivelse 2014-05-21 kommunen att yttra sig över en
anmälan mot Ulricehamns kommun. Anmälan avser kommunens handläggning av bidrag till
fristående skolor.
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling överlämnar i skrivelse 2014-07-28 ett förslag till
yttrande och föreslår att detta översänds till JO.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-05-21 från JO
Skrivelse 2014-07-28 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Som kommunstyrelsens yttrande till JO översänds förvaltningens skrivelse 2014-06-19.

Beslutet lämnas till

JO (Riksdagens Ombudsmän)
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 179
Plan för intern kontroll 2014
Dnr 2014.0411
Sammanfattning

Kommunchefen överlämnar i skrivelse 2014-06-02 plan för intern kontroll 2014 med förslag att
den antas och att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdra att påbörja arbetet. Enligt
kommunallagen 6 kap, 7§, ska kommunstyrelsen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, se
till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Mot denna bakgrund har förslag till plan för intern kontroll tagits fram.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-02 från kommunchefen.
Kommunstyrelsens beslut

Plan för intern kontroll 2014 antas och förvaltningen ges uppdraget att arbeta enligt denna plan.

Beslutet lämnas till

kommunchef
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
chef intern service
ekonomichef
personalchef
verksamhetschefer (14)
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 180
Yttrande till förvaltningsrätten – avtal ICA Fastigheter
Dnr 2012.0518
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-06-24, § 114, tagit ett antal beslut som syftar till ett
nytt stadsbibliotek och etablering av handel vid Ubbarp. Ett ramavtal träffades med
ICA Fastigheter AB. Kommunfullmäktige har därefter 2014-06-23, § 72, beslutat
godkänna ett avtal med ICA Fastigheter AB avseende tidpunkt för godkännande av
ramavtalet.
Kommunfullmäktiges beslut har överklagats och förvaltningsrätten ger i skrivelse
2014-07-09 kommunen möjlighet till yttrande.
Från kommunchefen föreligger skrivelse 2014-08-05 med förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23, § 72
Skrivelse från förvaltningsrätten 2014-07-09
Skrivelse från kommunchefen 2014-08-05
Protokollsanteckning

Mot beslutet reserverar sig Arne Fransson (MP), med följande skriftliga reservation.
Bilaga 1 till § 180.
Kommunstyrelsens beslut

Som kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten översänds förvaltningens skrivelse
2014-08-05, där kommunstyrelsen yrkar att förvaltningsrätten fastställer det överklagade
beslutet.

Beslutet lämnas till

Förvaltningsrätten
kommunchef
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 181
Arbetssätt Äldres behov i centrum
Dnr 2014.0412
Sammanfattning

Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-06-18 att kommunen inför
arbetsmodellen Äldres behov i centrum och att kommunstyrelsen ger förvaltningen uppdraget
att upprätta en plan för införandet. I skrivelsen redovisas att Socialstyrelsen fått regeringens
uppdrag att fördela 70 Mkr till kommuner som har utbildat processledare i modellen.
Kommunerna ska före 2014-10-01 ha fattat beslut om att införa modellen, som bidrar till ett
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, gemensamt språk och strukturerad dokumentation
och bättre underlag för planering och uppföljning.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-18 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Arbetsmodellen Äldres behov i centrum införs och förvaltningen ges uppdraget att upprätta en
plan för införandet och att redovisa denna för kommunstyrelsen.

Beslutet lämnas till

välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef äldreomsorg
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 182
Verksamhetsplan folkhälsoarbete 2015
Dnr 2014.0413

Sammanfattning

Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-07-28 att verksamhetsplan
med budget för folkhälsoarbetet i kommunen 2015 antas. Enligt avtal med regionens hälso- och
sjukvårdsnämnd ska verksamheten samfinansieras genom att regionen och kommunen står för lika
stor del.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-07-28 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Verksamhetsplan med budget för folkhälsoarbetet i kommunen 2015 antas.

Beslutet lämnas till

chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 183
Svar på medborgarförslag om belysning utmed gc-väg till Skottek
Dnr 2013.0587
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-12-16, § 184, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Cecilia Ehrenborg om belysning utmed gång- och cykelväg
till Skottek.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-06-23 att medborgarförslaget
avslås då solcellsdriven belysning är för dyr att installera i förhållande till en konventionell.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-11-25 från Cecilia Ehrenborg
Skrivelse 2014-06-23 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Protokollsanteckning

Ordföranden (M) yrkar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till förvaltningens
bedömning om att solcellsdriven belysning är för dyr att installera i förhållande till en
konventionell.
Arne Fransson (MP) yrkar att en traditionell nätansluten belysning på 5 meters standardstolpar
installeras utmed sträckan reningsverket till Skottek. Kostnaden 1,1 Mkr tas ur resultatet.

Ordföranden (M) ställer proposition mellan eget yrkande och Arne Franssons (MP) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande proposition för omröstning:
Ja-röst för ordförandens (M) yrkande.
Nej-röst för Arne Franssons (MP) yrkande.
Vid upprop avges 11 ja-röster och 4 nej-röster.
Gulli Håkanson (FP), Göran Isaksson (S), Mattias Josefsson (S), Catharina Ståhl Lind (S), Allan
Olsson (KD), Inga-Kersti Skarland (S), Björn Thelfer (M), Margareta Juliusson (M), Jan-Olof
Sundh (V), Roger Wilhelmsson (M) och Lars Holmin (M) röstar ja.
Anders Andersson (C), Liselotte Andersson (C), Ann Stockzelius (C) och Arne Fransson (MP)
röstar nej.
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Kommunstyrelsen har alltså beslutat enligt ordförandens (M) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut

Med hänvisning till förvaltningens bedömning om att solcellsdriven belysning är för dyr att
installera i förhållande till en konventionell, avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till

Cecilia Ehrenborg
kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 184
Svar på medborgarförslag om belysning på banvallen
Dnr 2014.0094
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 22, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Matts Lundgren om lågt placerad belysning på banvallen från
reningsverket till Skottek.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-06-23 att medborgarförslaget
avslås. Ur säkerhets- och kostnadsaspekt bör belysningen inte vara lågt placerad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-02-22 från Matts Lundgren
Skrivelse 2014-06-23 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Med hänvisning till förvaltningens bedömning om att belysning av säkerhets- och kostnadsaspekt,
inte bör vara lågt placerad, avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till

Matts Lundgren
kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 185
Svar på medborgarförslag om upphandling av livsmedel
Dnr 2014.0046
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-01-27, § 6, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Marcus Jansson om livsmedelspolicy.
Verksamhetschef kost föreslår i skrivelse 2014-07-08 att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till att en livsmedelpolicy kommer att tas fram under hösten. I det arbetet kommer det
bland annat att tas ställning till miljö – och djurskyddskrav och Miljöstyrningsrådets kriterier.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-01-21 från Marcus Jansson
Skrivelse 2014-07-08 från verksamhetschef kost
Kommunstyrelsens beslut

Av förvaltningens underlag framgår att en livsmedelspolicy kommer att tas fram under hösten.
Härigenom har medborgarförslaget antagits.

Beslutet lämnas till

Marcus Jansson
chef intern service
verksamhetschef kost

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 186
Svar på medborgarförslag om ekologisk mat inom skola/barnomsorg
Dnr 2014.0254
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-06-23, § 59, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Rebecka Ramnelid om ekologisk, KRAV-märkt och GMO-fri
mat inom skola/barnomsorg.
Verksamhetschef kost föreslår i skrivelse 2014-07-10 att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till att en livsmedelpolicy kommer att tas fram under hösten. Denna policy kommer
bland annat att ta ställning till GMO-fria produkter och ekologisk produktion.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-01-21 från Rebecka Ramnelid
Skrivelse 2014-07-10 från verksamhetschef kost
Kommunstyrelsens beslut

Av förvaltningens underlag framgår att en livsmedelspolicy kommer att tas fram under hösten.
Härigenom har medborgarförslaget antagits.

Beslutet lämnas till

Rebecka Ramnelid
chef intern service
verksamhetschef kost

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-08-18

§ 187
Trehjulig elcykel till äldreboende
Dnr 2014.0418
Sammanfattning

Arne Fransson (MP) lämnar som ett initiativärende en skrivelse 2014-08-14 en skrivelse med
förslag att en trehjulig elcykel inköps till ett äldreboende.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-08-14 från Arne Fransson (MP)
Protokollsanteckningar

Ordföranden (M) yrkar att ärendet lämnas till kommunstyrelsens förvaltning för beredning för att
därefter tas upp i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar

Ärendet lämnas till kommunstyrelsens förvaltning för beredning för att därefter tas upp i
kommunstyrelsen.

Beslutet lämnas till

kommunchef
välfärd/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschef äldreomsorg

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-08-18
§ 188

Information
Dnr 2013.0603
1.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktionsprotokoll 2014-06-05.

2.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budgetuppföljning efter april 2014.

3.

Riksrevisionens granskningsrapport om mottagande och bosättning av nyanlända.

4.

Informationsbrev 2014-07-01 från Polismyndigheten i Västra Götaland om Samverkan Polis
och Kommun.

5.

Informationsbrev om 2014 års Bostadsmarknadsanalys (BMA) i västra Götaland. Digital
version: http//www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/boende/Pages/Bostadsmarknad.aspx

6.

Länsstyrelsens rapport Regional handlingsplan för klimatanpassning – Västra Götalands län.
Handlingsplanen är publicerad på Länsstyrelsens webb.

7.

Sveriges Kommuner och Landsting
Meddelande från styrelsen nr 5
Förbundsavgift år 2015 till Sveriges Kommuner och
Landsting

