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Måndag 3 november 2014 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal,
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sid 310 (343)

Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-03

Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Måndag den 3 november 2014 kl. 8.00-12.00, 13.00-15.25, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Lars Holmin (M), ordförande
Mattias Josefsson (S), vice ordförande
Catharina Ståhl Lind (S) tjg för Göran Isaksson (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Celso Silva Gonçalves (S)
Roger Wilhelmsson (M)
Margareta Juliusson (M)
Björn Thelfer (M)
Bengt Leander (C) tjg för Anders Andersson (C)
Ann Stockzelius (C), tjg §§ 249-255, 257-263, 265-275
Liselotte Andersson (C)
Gulli Håkanson (FP)
Arne Fransson (MP)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Aira Eriksson (S)
Eva Grönbäck (M), kl 8.00-12.00, 13.00-14.45
Roland Eriksson (FP), tjg §§ 256, 264
Allan Olsson (KD)
Ing-Marie Andersson (C)
Perallan Orrbeck (FP)
Petra Wolf (MP) kl 8.00-12.00, 13.00-14.30
Ingvar Kärrsmyr (KD)
Roger Andersson (V)
Gulli Håkanson
2014-11-06, kl 16.30, stadshuset
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2014-11-03
Datum då anslaget sätts upp 2014-11-07
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner ………………………..
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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
Robert Olofsson,vik trafikplanerare
Anna-Lena Johansson, verksamhetschef kost
Anita Dalengren, kommunsekreterare

Underskrifter Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Lars Holmin (M)

Justerare

Gulli Håkanson (FP)

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-03
§ 249

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Ärendelistan fastställs.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-03
§ 250

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 581, 601, 628-630, 637/2014
KS 2013.0418, 2014.0306, 2014.0436
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller
motsvarande.
Kommunchef 2014-10-13
T f verksamhetschef 2014-10-07
Handläggare för landsbygdsutveckling 2014-09-19, 2014-09-30, 2014-10-03
Nr 575, 632, 634/2014
KS 2014.0001
Beslut om folkhälsoinsatser.
Folkhälsoplaneraren 2014-09-18, 2014-10-08, 2014-10-10
Nr 586/2014
KS 2012.0518
Avge yttranden som ankommer på KS när remisstiden inte medger att ärendet behandlas på
ordinarie sammanträde med KS.
Kommunstyrelsens ordförande 2014-09-23

4

Fastighetsärenden
Nr 576/2014
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med
kommunfullmäktige fastställda markpriser.
Mark- och exploateringsansvarig 2014-09-18
Nr 599/2014
Teckna hyresavtal bostad/lokal och överenskommelse liksom säga upp/teckna nya avtal
avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens fastighet.
Verksamhetschef fastighet 2014-09-23
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Nr 598, 600, 610/2014
Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef fastighet 2014-09-04, 2014-08-29, 2014-09-23
5

Fritidsärenden
Nr 587, 635/2014
KS 2014.0062
Yttranden i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen eller anordnande av visst automatspel.
(Dock ej värdeautomat i hotell- och restaurangverksamhet med serveringstillstånd).
Enhetschef 2014-09-08, 2014-10-10

6

Kulturärenden
Nr 583-585, 597, 606-609, 633/2014
KS 2014.0456, 2014.0455, 2014.0454, 2014.0006, 2014.0474, 2014-0488, 2014-0491,
2014.0492, 2014.0499
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Verksamhetschef 2014-09-17, 2014-01-08, 2014-09-29, 2014-10-01

7

Personalärenden
Nr 579-580, 588, 603, 604, 617-618, 631, 636/2014
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget.
Processchef 2014-09-15, 2014-10-02
Verksamhetschef 2014-09-12, 2014-09-17, 2014-09-30
Rektor 2014-09-04, 2014-10-02, 2014-09-29, 2014-10-03
Nr 571, 582, 589-590, 595-596, 612/2014
Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2014-09-17, 2014-09-19, 2014-09-23, 2014-08-19, 2014-10-02
Nr 592-593, 627/2014
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar.
Verksamhetschef 2014-09-23
Enhetschef 2014-10-02
Nr 591, 594/2014
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 över 3 dagar.
Verksamhetschef 2014-09-22
Nr 568/2014
Tecknande av kollektivavtal.
Personalchef 2014-09-15
Nr 570/2014
Avstängning på grund av förseelse m.m.
Processchef 2014-09-17
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10 Färdtjänst och riksfärdtjänst
Nr 604/2014
Beslut om tillstånd till färdtjänst/riksfärdtjänst – enligt kommunens riktlinjer, 2014-0901-2014-09-30.
Färdtjänsthandläggare 2014-10-01
12 Yttrande, anmälningar m m inom verksamheterna IFO, funktionsnedsättning och
äldreomsorg
Nr 569, 613-616/2014
KS 2014.0447, 2014.0390, 2014.0391, 2014.0392, 2014.0437
Beslut om överklagande av Inspektionen för vård och omsorg beslut om överflyttning.
Verksamhetschef 2014-09-09, 2014-10-01
13 Anmälan till överförmyndare
Nr 605/2014
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare.
Handläggare 2014-09-23
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Nr 573-574/2014
Överenskommelse med annan kommun om placering av barn.
Verksamhetschef 2014-09-18
16 Grundskolan
Nr 625/2014
Prövning om ett barn ska tas emot i grundsärskolan.
Verksamhetschef 2014-08-19
17 Gymnasieskolan
Nr 577-578, 619-621/2014
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen.
Rektor 2014-09-17, 2014-09-16, 2014-09-30, 2014-10-02
Nr 622-624/2014
Beslut att elev ska få byta studieväg.
Rektor 2014-09-26, 2014-09-30
18 Grundsärskolan
Nr 626/2014
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden.
Rektor 2014-08-19
24 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 572/2014
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola, friskola,
särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Verksamhetschef 2014-09-18

sid

Beredande utskottets protokoll 2014-09-23, §§ 30-31
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 251
Kommunstyrelsens information
Dnr
Kommunstyrelsens ordförande (M) redogör för möte i direktionen för Sjuhärads
kommunalförbund och information om en betydande ökning av antalet platser för
ensamkommande asylsökande barn.
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sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-03
§ 252

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

Protokoll 2014-11-03

§ 253
Budget 2015 och flerårsbudget 2016-2017
Dnr 2014.0494
Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska före november månads utgång fastställa en budget för det kommande
året.
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2014-?-? förvaltningens förslag till budget 2015 och
flerårsbudget 2016-2017. Budgetförslag för kommunens bolag bifogas.
Ekonomichefen föreslår att budget och flerårsbudget fastställs enligt förvaltningens förslag, att
utdebiteringen fastställs till 21:05 kronor per skattekrona och att ekonomichefen bemyndigas att
göra de smärre förändringar i budgetmaterialet som kan behövas.
Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till budget 2014-10-23, 2014-11-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Förvaltningens förslag till budget 2015 och flerårsbudget 2016-2017 fastställs med följande
justeringar :
Den ekonomiska ramen sänks med 0,5 mkr avseende medel för finansiering av deltagande i
Business Region Borås (BRB). Efter justeringen ingår medel för BRB i budget med 0,5 mkr från
och med 2015.
Den ekonomiska ramen utökas med 0,4 mkr för en ny medarbetare inom miljö- och byggenheten.
Den totala kostnaden för utökningen beräknas till 0,6 mkr varav 0,2 mkr fördelas till Tranemo
kommun.
Utdebiteringen fastställs till 21:05 kronor per skattekrona.
Ekonomichefen bemyndigas att göra de smärre förändringar i budgetmaterialet som kan behövas.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 254
Taxor miljö och samhällsbyggnad 2015
Dnr 2014.0535

Sammanfattning

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-10-20 att taxor med
tillhörande beräkningsgrunder, antas från 2015-01-01 inom samverkansnämnden miljö och byggs
ansvarsområde respektive kommunstyrelsens ansvarsområde.
I skrivelsen redovisas att taxorna och beräkningsunderlag ses över årligen för att följa kommunens
kostnader och för att vara skäliga för kommunmedborgare och företagare. Taxorna och
beräkningsunderlagen är av avgörande betydelse för det ekonomiska utfallet. Kommunen kan
genom taxorna styra kostnadstäckningsgraden, således hur mycket som finansieras via
skatteintäkter respektive avgifter.
Följande taxor ingår:
Taxa foder och animaliska biprodukter, taxa folkölstillsyn, taxa livsmedel, taxa miljöbalken, taxa
receptfria läkemedel, taxa serveringstillstånd, taxa strålskyddslagen, taxa tobakslagen, taxa bygg,
tillägg taxa bygg.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-20 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Taxor fastställs med tillhörande beräkningsgrunder 2015 för samverkansnämnden miljö och byggs
ansvarsområde respektive kommunstyrelsens ansvarsområde avseende foder och animaliska
biprodukter, folkölstillsyn, livsmedel, miljöbalken, receptfria läkemedel, serveringstillstånd,
strålskyddslagen, tobakslagen, bygg, tillägg taxa bygg.
Det noteras vidare att avgiftsdelen för samtliga taxor fastställd årligen i budget.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 255
Politisk organisation
Dnr 2014.0539

Sammanfattning

SP (det samlade presidiet) överlämnar i skrivelse 2014-10-13 dokumentet Riktlinjer för politisk
organisation i Ulricehamns kommun. Inför mandatperioden 2014-2018 har en utvärdering gjorts
av den politiska organisationen och kommunfullmäktige gav SP uppdraget att genomföra de
förändringar som lyfts fram i utvärderingen. Syftet med dokumentet är att beskriva den politiska
organisationen och arbetsformerna utifrån de förändringar och justeringar som gjorts.
I skrivelsen föreslås att riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun fastställs. Det
samlade presidiet (SP) ges även fortsatt uppdraget att ”lotsa” den politiska organisationen rätt och
att ta de initiativ till förändringar/justeringar som kan behöva göras.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-13 från SP
Protokollsanteckning

Ordföranden (M) yrkar att riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun fastställsoch
att det samlade presidiet (SP) även fortsatt ges uppdraget att ”lotsa” den politiska organisationen
rätt och att ta de initiativ till förändringar/justeringar som kan behöva göras.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar som ett ändringsyrkande att ”handikappråd” tillförs i avsnitt 4,
sid 8, 4:e stycket.
Ordföranden (M) ställer under proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Inga-Kersti
Skarlands (S) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla ändringsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar i övrigt enligt ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun fastställs med revidering på sid 8 , 4 st
som ges följande lydelse:
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I den politiska organisation som infördes 2011, gjordes bedömningen att beredningarnas
systematiska dialog med intresseorganisationer, medborgare etc. delvis skulle komma att ersätta
den funktion som bland annat pensionärsrådet och handikapprådet tidigare haft. Mer
verksamhetsanknutna frågor från medborgare och intresseorganisationer, bedömdes höra hemma i
förvaltningen. I den utvärdering som under 2014 gjordes av den politiska organisationen,
konstaterades dock att behovet kvarstår av en mer systematiserad/formaliserad dialog med
pensionärsföreningar och handikapporganisationer. Kommunfullmäktige har därför gett
kommunstyrelsen i uppdrag att skapa former för en formaliserad dialog med bland annat dessa
föreningar - ett råd för informationsutbyte och dialog - pensionärsråd och handikappråd. I råden
kan kommunen representeras av de politiker som företräder kommunstyrelsen i frågor inom
välfärdsområdet, det vill säga biträdande kommunal- och oppositionsråd. Diskussionerna kommer
att fortsätta under hösten 2014.
Det samlade presidiet (SP) ges även fortsatt uppdraget att ”lotsa” den politiska organisationen rätt
och att ta de initiativ till förändringar/justeringar som kan behöva göras.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 256
Detaljplan – Bogesund 1:54 m fl, Ulricehamn
Dnr 2012.0483
Sammanfattning

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-10-03 att förslag till
detaljplan för Bogesund 1:54 m fl (”Brinks) antas. Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder
på fastigheten.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-03 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Protokollsanteckning

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Detaljplan för Bogesund 1:54 m fl (daterad 2014-01-28 och rev 2014-09-30) antas.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 257
Svar på motion om miljöinriktad upphandling
Dnr 2011.0304

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-01-27, § 12, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion
från Börje Eckerlid (C) och Ing-Marie Andersson (C) om miljöinriktad upphandling av livsmedel.
Kommunfullmäktige angav i beslutet om återremiss att regeringen planerar att lägga fram en
upphandlingsproposition och att det finns anledning för kommunen att vänta med beslut i frågan
för att gå i takt med övrig lagstiftning. Kommunfullmäktige hade även 2013-04-29, § 84, beslutat
återremittera ärendet för utredning av möjligheten att ta fram en livsmedelspolicy ned syfte att
fastställa att de livsmedel som kommunen upphandlar ska vara producerade på ett sätt som är i
nivå med svensk miljö- och djurlagstiftning.
Verksamhetschef kost redovisar I skrivelse 2014-09-15 att under våren har en ny
livsmedelsupphandling gjort. I denna har Miljöstyrningsrådets baskrav varit grunden. En ny
livsmedelspolicy kommer att tas fram under hösten. Med denna redovisning föreslås att motionen
anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion från Börje Eckerlid (C) och Ing-Marie Andersson (C)
Beslut av kommunfullmäktige 2013-04-29, § 84, och 2014-01-27, § 12
Skrivelse 2013-02-12, 2013-11-29 och 2014-09-15 från verksamhetschef kost
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Av förvaltningens underlag framgår att en ny livsmedelsupphandling gjorts med
Miljöstyrningsrådets baskrav som grund. En ny livsmedelspolicy kommer att tas fram under
hösten. Mot denna bakgrund anses motionen besvarad.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 258
Svar på motion om bostadspolitik
Dnr 2012.0270

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2012-05-28, § 71, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion
från Arne Fransson (MP) om bostadspolitiken i Ulricehamns kommun.
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-10-03 att en undersökning kring flyttmönster och
efterfrågan på boende, kommer att genomföras. Med hänvisning till detta föreslås att motionen
anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion 2012-05-27 från Arne Fransson (MP)
Skrivelse 2014-10-03 från kommunchefen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Av förvaltningens underlag framgår att en undersökning kring flyttmönster och efterfrågan på
boende, kommer att genomföras. Härigenom anses motionen besvarad.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 259
Årsredovisning, stiftelsen Molanders minne
Dnr 2014.0500
Sammanfattning

Styrelsen för stiftelsen Molanders minne har lämnat årsredovisning för verksamheten
2013. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse fogad.
Beslutsunderlag

Årsredovisning för stiftelsen Molanders minne 2013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under
2013.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-03
§ 260

Investering - trafiksäkerhet
Dnr 2014.0540
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 2014-09-30 att ansökan beviljas för investeringsmedel till miljö
och samhällsbyggnad med 400 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder. Investeringsmedel har tidigare
under 2014 beviljats med 150 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder – totalt 550 tkr. Ekonomichefen
föreslår att kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-09-30 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, ges investeringsmedel med ytterligare
400 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder (totalt under 2014 550 tkr). Kompensation ges inte för ökade
kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
ekonomichef
verksamhetschef konsult och support
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 261
Investering - gator och gc-vägar
Dnr 2014.0541
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 2014-10-02 att ansökan beviljas för investeringsmedel för
upprustning av gator och gång- och cykelvägar till miljö och samhällsbyggnad med 1,5 Mkr.
Vidare föreslås att kompensation ges för ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-02 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltning (miljö och samhällsbyggnad) ges investeringsmedel för upprustning
av gator och gång- och cykelvägar med 1,5 Mkr. Kompensation ges för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
ekonomichef
verksamhetschef konsult och support
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 262
Investering - gc-väg Jönköpingsvägen, Ulricehamn
Dnr 2014.0542
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 2014-10-02 att ansökan beviljas för investeringsmedel till miljö
och samhällsbyggnad för gång- och cykelväg utmed Jönköpingsvägen, Ulricehamn, med 2,7 Mkr.
Vidare föreslås att kompensation ges för ökade kapitalkostnader och ökade driftskostnader.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-02 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltning (miljö och samhällsbyggnad) ges investeringsmedel för gång- och
cykelväg utmed Jönköpingsvägen, Ulricehamn, med 2,7 Mkr. Kompensation ges för ökade
kapitalkostnader och driftskostnader.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
ekonomichef
verksamhetschef konsult och support

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 263
Information om organisation inom kost
Dnr 2014.0543

Sammanfattning

Verksamhetschef kost redovisar i skrivelse 2014-09-18 att en översyn gjorts av organisationen
inom kosten ur perspektivet om verksamheten arbetar smartast utifrån kvalitet, ekonomi och miljö.
Mot denna bakgrund vill verksamheten, där det är möjligt, tillaga maten nära gästen och där det
inte finns rätt förutsättningar fortsätta använda mottagningskök med kyld eller varm mat.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-09-18 från verksamhetschef kost
Kommunstyrelsens beslut

Informationen om förändrad organisation inom kost, läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till

chef intern service
verksamhetschef kost

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 264
Paradisravinen, Ulricehamn
Dnr 2014.0544

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-05-05, § 119, antagit en uppdragskatalog/planprioriteringar för miljö
och samhällsbyggnads fortsatta planarbete. Som en del ingår del av Bogesund 1:230 m fl,
Paradisravinen. Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-09-17 att
Paradisravinen inte ska exploateras med bostadsbebyggelse utan lämnas som ett rekreations- och
naturområde.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-05, § 119
Skrivelse 2014-09-17 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Protokollsanteckning

I handläggning av ärendet deltar inte Ann Stockzelius (C) på grund av jäv.
Kommunstyrelsens beslut

Paradisravinen, Ulricehamn (del av Bogesund 1:230 m fl) lämnas i nuläget obebyggd som ett
rekreations- och naturområde.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 265
Kvalitetsrapport, välfärd
Dnr 2014.0545
Sammanfattning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska överlämnar i skrivelse 2013-09-15 en kvalitetsrapport gällande
avvikelser inom välfärd (Q1-2 2014). Syftet med avvikelserapporteringen är att undanröja eller
minska risk för upprepning och att förbättra processer och rutiner för en god och säker vård. I
skrivelsen föreslås att rapporten läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-09-15 från medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kommunstyrelsens beslut

Kvalitetsrapport gällande avvikelser inom välfärd (Q1-2 2014) läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 266
Boende funktionsnedsättning
Dnr 2014.0175

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har genom beslut i januari, mars och juni 2014 ( § 9, § 68, § 72 och § 153) gett
förvaltningen i uppdrag att lämna redovisa planerat och pågående arbete för boendefrågan inom
funktionsnedsättning och en preliminär uppskattning av investeringskostnader inför arbetet med
budget 2015.
En muntlig redovisning lämnades till kommunstyrelsen 2014-10-06. I skrivelse 2014-10-06 från t f
chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschef funktionsnedsättning föreslås att
förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att skapa en permanent planeringsorganisation
för att ta fram korrekta underlag för beslut som rör boenden på kort och lång sikt och att
kommunstyrelsen noterar behovet av ytterligare investeringsanslag för byggande av nytt
gruppboende (Liljekonvaljen). I skrivelsen föreslås att denna fråga hänskjuts till budgetberedningen
att behandla.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 9, § 68, § 72 och § 153/2014
Skrivelse 2014-10-06 från tf chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och verksamhetschef
funktionsnedsättning
Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningen ges uppdraget att starta utredning av de områden som i skrivelsen redovisas under
punkterna 1-9, för att boende inom verksamheten funktionsnedsättning ska säkerställas. En
avrapportering ska lämnas till kommunstyrelsen i mars 2015 av hur arbetet och utredningen
fortlöper.

Beslutet lämnas till

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

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 267
Handlingsplan – våld i nära relation
Dnr 2014.0546
Sammanfattning
Tf verksamhetschef IFO föreslår i skrivelse 2014-10-20 att kommunstyrelsen godkänner
handlingsplan för våld i nära relationer. Handlingsplanen har tagits fram inom ett kommunalt
projekt, som finansierats av Socialstyrelsen. Planen utgår från regeringens handlingsplan för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer. Handlingsplanen ska göras känd och rutiner och arbetssätt ska integreras i kommunen
och övriga myndigheters vardagliga arbete.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-20 från tf chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Handlingsplan för våld i nära relationer godkänns. Av planen framgår att den ska följas upp och
revideras under 2015. Denna uppföljning ska även redovisas till kommunstyrelsen.

Beslutet lämnas till

välfärd/tf chef välfärd, lärande och samhällsutveckling

sid

335

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 268
Styrdokument kommunikation
Dnr 2014.0547
Sammanfattning

Kommunikationsstrategen överlämnar i skrivelse 2014-09-05 förslag till nya styrdokument för
kommunens kommunikationsarbete. Dokumenten ska ses som en hel kommunikationsplattform
innehållande policy, riktlinjer och grafiska regler. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen antar
dokumenten och att kommunikationsstrategen medges möjligheten att kunna besluta om mindre
avsteg från de grafiska reglerna.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-09-05 från kommunikationsstrategen
Kommunstyrelsens beslut

Dokumenten kommunikationspolicy, riktlinjer för kommunikation och grafiska regler antas som
styrdokument för kommunens kommunikationsarbete. Kommunikationsstrategen medges rätten
att besluta om mindre avsteg från de grafiska reglerna.

Beslutet lämnas till

kommunchef
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
chef intern service
verksamhetschefer (14)
kommunikationsstrateg
författningshandboken

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 269
Redovisning – måluppfyllelse
Dnr 2013.0437
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-08, § 198, att ge förvaltningen i uppdrag att inom
kommunstyrelsen som helhet, hantera Stenbocksskolans redovisade behov av elevassistenter och
speciallärare/specialpedagog så att alla elever vid skolan får det stöd de enligt skollagen är
berättigade till. Förvaltningen gavs uppdraget att lämna en lägesrapport vid kommunstyrelsen i
november 2014-11-03.
Kommunchef och ekonomichef lämnar i skrivelse 2014-10-01 en redovisning av ekonomin och
föreslår att kommunstyrelsen godkänner lägesrapporten.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-08, § 198
Skrivelse 2014-10-01 från kommunchef och ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner lägesrapporten.

Beslutet lämnas till

kommunchef
ekonomichef
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling/verksamhetschef skolområde syd

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 270
Detaljplan – del av kv Svalan 7 m fl, Ulricehamn
Dnr 2014.0176
Sammanfattning

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-09-16 att förslag till
detaljplan för kvarteret Svalan 7 m fl, Ulricehamn, skickas ut på samråd. Syftet med planen är att
möjliggöra för bostäder i denna byggnad.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-09-16 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Förslag till detaljplan för kvarteret Svalan 7 m fl, Ulricehamn (daterat 2014-09-16) skickas ut på
samråd.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 271
Yttrande – trafikstrategi 2035 Borås Stad
Dnr 2014.0345

Sammanfattning

Borås Stad ger i skrivelse 2014-06-16 kommunen möjlighet att lämna yttrande på
förslag till Trafikstrategi 2035. Trafikstrategin behandlar principer och åtta
målområden för arbetet med trafiken i Borås stad. Inom målområdena specificeras
vilka metoder som ska användas för att uppfylla målen.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad lämnar i skrivelse 2014-10-08 därutöver
förslag till yttrande och föreslår att Trafikstrategi 2035 tillstyrks.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2016-06-16 från Borås Stad
Skrivelse 2014-10-08 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Ulricehamns kommun tillstyrker förslag till Trafikstrategi 2035.
Följande synpunkter ges:
Utveckla hur det fortsatta kommunöverskridande samarbetet inom cykel- och
kollektivtrafikförbindelser planeras. Utveckla även metoder för samarbeten med grannkommuner
angående fortsättningen av Götalandsbanan österut.
Borås stad omnämner behovet av hållbart resande och helhetsperspektiv angående trafik. Därför
bör även metoder för en kommunöverskridande planering av regionalt hållbart resande behandlas i
trafikstrategin. Borås stad bör därför inkludera mål och metoder för hur cykelvägar och
kollektivtrafik ska planeras mellan Borås och andra kommuner såsom Ulricehamn.
Trafikstrategin behandlar även Götalandsbanan mellan Borås och Göteborg, det beskrivs i missivet
som det viktigaste samhällsbyggnadsprojekt. Eftersom planeringsarbetet med Götalandsbanan
österut genom Ulricehamn troligen kommer att pågå inom den tidhorisont som Trafikstrategi 2035
behandlar, bör det ingå mer i detalj i trafikstrategin hur Borås stad vill arbeta med dessa frågor
tillsammans med Ulricehamn och andra grannkommuner.

Beslutet lämnas till

Borås Stad
kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 272
Svar på medborgarförslag om värdfamiljer, flyktingar och asylsökande
Dnr 2014.0292
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-06-23, § 60, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Christer Örni om projekt med värdfamiljer för flyktingar och
asylsökande.
Verksamhetschef arbete och fritid redovisar i skrivelse 2014-09-08 att innebörden i
medborgarförslaget till stor del liknar det projekt som kommunen ämnar starta tillsammans med
några andra kommuner inom Boråsregionens etableringscenter (BREC).
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-05-24 från Christer Örni
Skrivelse 2014-09-08 från verksamhetschef arbete och fritid
Kommunstyrelsens beslut

Av förvaltningens redovisning framgår att kommunen deltar i ett projekt inom BREC med faddrar,
flyktingguider, språkvänner och fadderfamiljer för att underlätta etableringen för de flyktingar som
fått uppehållstillstånd och är placerade i kommunen. Medborgarförslaget har härigenom besvarats.

Beslutet lämnas till

Christer Örni
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef arbete och fritid

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-03

§ 273

Svar på medborgarförslag om skateboardpark
Dnr 2009.0227, 2009.0663, 2011.0664
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30, § 26, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Susanne Sundin om lek- och skateboardpark i Stureparken.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28, § 123, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Michael Willen om skatepark på Järnvägsområdet.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 160, att till kommunstyrelsen för yttrande remittera
att medborgarförslag från Mattias Nyberg om skateboardpark i Ulricehamn. Medborgarförslaget
ska därefter besvaras av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-13, § 11, att återremittera ärendena till kommunstyrelsens
förvaltning för upprättande av kostnadsförslag på en skateboardpark.
Verksamhetschef arbete och fritid har i skrivelse 2012-11-05 överlämnat en redovisning i ärendet
till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande.
Verksamhetschef arbete och fritid redovisar i skrivelse 2014-09-11 att i 2014 års budget har 1,5
Mkr avsatts för en skateboardpark som nu uppförs vid Tingsholmsgymnasiet. Härigenom har
medborgarförslagen besvarats.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2009-03-26 från Susanne Sundin
Medborgarförslag 2009-09-17från Michael Willen
Medborgarförslag 2011-09-21 från Mattias Nyberg
Skrivelse 2012-11-05 från verksamhetschef arbete och fritid
Beslut i kommunstyrelsen 2012-01-13, § 11
Skrivelse 2014-09-11 från verksamhetschef arbete och fritid
Kommunstyrelsens beslut

En skateboardpark uppförs nu vid Tingsholmsgymnasiet och härigenom har medborgarförslagen
besvarats.

sid

Beslutet lämnas till

Susanne Sundin
Michael Willen
Mattias Nyberg
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef arbete och fritid
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sid

342

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-03

§ 274
Information hjärtstartare
Dnr 2011.0841
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-03-25, 52, beslutat att ge kommunstyrelsen uppdraget att arbeta
vidare med frågan om hjärtstartare bland annat genom att på lämpligt sätt sprida information om
var inom kommunen hjälpen finns.
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2014-10-02 de informationsvägar som finns om var
hjärtstartare finns. i anslutning till 112-dagen (11 februari) kan ytterligare information läggas ut via
kommunens olika informationskanaler. I skrivelsen föreslås att uppdraget kan avskrivas med
hänvisning till de informationsinsatser som görs idag.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 52
Skrivelse 2014-10-02 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut

Genom redovisningen av de informationsinsatser som görs idag och extra insatser på 112-dagen, är
uppdraget genomfört och ärendet kan avslutas.

Beslutet lämnas till

kommunchef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-03
§ 275

Information
Dnr 2012.0054, 2014.0219
1.

Länsstyrelsens beslut angeånde ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk,
Gullered-Högshult – ansökan avslås.

2.

Stämmoprotokoll 2014-06-16 från föreningsstämma West Sweden.

3.

Information om ägarsamråd för Sjuhärads samordningsförbund.

4.

Förvaltningsrättens dom 2014-10-14 om överprövning av beslut att avbryta en upphandling
enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU (Taxi beställningscentral i
Ulricehamns kommun AB) – ansökan avslås.

