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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-26

Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Onsdag den 26 november 2014 kl. 8.00-12.00 13.00-15.20, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Lars Holmin (M), ordförande
Catharina Ståhl Lind (S) tjg för Mattias Josefsson (S), vice ordförande
Göran Isaksson (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Celso Silva Gonçalves (S)
Roger Wilhelmsson (M)
Margareta Juliusson (M)
Björn Thelfer (M)
Anders Andersson (C)
Ann Stockzelius (C)
Liselotte Andersson (C)
Gulli Håkanson (FP)
Arne Fransson (MP)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Aira Eriksson (S)
Eva Grönbäck (M)
Roland Eriksson (FP)
Allan Olsson (KD)
Bengt Leander (C)
Perallan Orrbeck (FP)
Roger Andersson (V)
Arne Fransson
Stadshuset 2014-12-02, kl 14.00
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 20104-11-26
Datum då anslaget sätts upp 2014-12-02
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner ………………………..

sid 345

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
Sebastian Olofsson, verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Ida Sjöberg, planarkitekt
Saba Khooee Khosh, planarkitekt
Ari Mäläskä, enhetschef miljö och samhällsbyggnad
Niklas Ternstedt, informatör
Anita Dalengren, kommunsekreterare

Underskrifter Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Lars Holmin (M)

Justerare

Arne Fransson (MP)

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-26
§ 276

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Ärendelistan fastställs.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-26
§ 277

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 648/2014
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag när det inte delegeras till annan.
Kommunstyrelsens ordförande 2014-10-17
Nr 652/2014
Beslut att ej utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att uppställa förbehåll
för utlämnande.
Enhetschef 2014-10-10

2

Allmänna ärenden
Nr 647/2014
KS 2014.0001
Beslut om folkhälsoinsatser.
Folkhälsoplanerare 2014-10-21
Nr 644/2014
KS 2012.0156
Avge yttranden som ankommer på KS när remisstiden inte medger att ärendet behandlas på
ordinarie sammanträde med KS.
Kommunstyrelsens ordförande 2014-10-14

6

Kulturärenden
Nr 646/2014
KS 2014.0518
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Verksamhetschef 2014-10-13

sid

7

348

Personalärenden
Nr 643, 654-658/2014
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef.
Kommunstyrelsens ordförande 2014-10-15
Rektor 2014-09-30, 2014-10-03, 2014-09-15
Nr 639-642/2014
Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2014-10-02, 2014-10-13, 2014-10-14

12 Yttrande, anmälningar m m inom verksamheterna IFO, funktionsnedsättning och
äldreomsorg
Nr 645/2014
Beslut om ersättning till familjehem för barn och unga (arvode och omkostnadsersättning) –
utöver SKL:s riktlinjer.
T f verksamhetschef 2014-10-16
17 Gymnasieskolan
Nr 650-651, 653/2014
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen.
Rektor 2014-10-15, 2014-09-30
Nr 638/2014
Beslut att elev ska få byta studieväg.
Rektor 2014-10-08
22 Utbildning i svenska för invandrare
Nr 649/2014
Beslut att utbildningen för en elev ska upphöra.
Rektor 2014-10-15
Beredande utskottets protokoll 2014-10-22, § 34
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-26
§ 278

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

Protokoll 2014-11-26

§ 279
Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2015
Dnr 2014.0532

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdagar har tagits fram för kommunfullmäktige 2015. Förslaget bygger på
sammanträde med kommunfullmäktige varje månad utom juli och augusti. Sammanträde hålls
kl 18.00 sista torsdagen i månaden.
Beslutsunderlag

-

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Följande sammanträdesdagar fastställs för kommunfullmäktige 2015, kl 18:00:
29 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
25 juni
24 september
29 oktober
26 november
17 december
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 280
Regler för inkallande av ersättare
Dnr 2014.0581

Sammanfattning

Enligt 6 kap 10 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i
nämnderna. Sådant beslut kan ingå i nämndernas reglemente eller utgöra särskilt beslut.
Beslutsunderlag

-

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Följande regler gäller för inkallande av ersättare under mandatperioden 2014-2018:
S – S, V, M, FP, KD, MP, C, NU, SD
V – V, S, MP, M, FP, KD, C, NU, SD
M - M, FP, KD, C, S, NU, MP, V, SD
FP - FP, M, KD, C, S, NU, MP, V, SD
KD - KD, M, FP, C, S, NU, MP, V, SD
C - C, MP, NU, FP, M, KD, S, V, SD
MP – MP, C, NU, V, M, S, FP, KD, SD
NU - kompletteras vid kf
SD - kompletteras vid kf
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 281
Annons om kommunfullmäktiges sammanträden
Dnr 2014.0582

Sammanfattning

Bestämmelser om hur kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras finns i kommunallagen
5 kap 10-11 §§. Enligt § 10 ska uppgift om tid och plats för sammanträden införas minst en vecka
före sammanträdesdagen i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Enligt arbetsordningen ska annonsen även omfatta uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Beslutsunderlag

-

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Annons om kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2014-2018 införs i
Ulricehamns Tidning och Borås Tidning.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 282
Taxor SÄRF myndighetsutövning
Dnr 2014.0510
Sammanfattning

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2014-10-03, § 48, beslutat
föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning från
och med 2015-01-01.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-10-10 att taxorna fastställs.
Vidare föreslås att direktionen uppmanas att inför kommande års taxor, iaktta
medlemskommunernas yttrande.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-03 från SÄRF
Skrivelse 2014-10-10 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Taxor för myndighetsutövning SÄRF från och med 2015-01-01 fastställs.
Vidare uppmanas direktionen att inför kommande års taxor, inhämta medlemskommunernas
yttrande.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 283
Översiktsplan – utställningshandling
Dnr 2011.0320
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.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-16, § 152, att översiktsplanens utställningshandlingar med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, skickas för diskussion i de politiska partierna.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29, § 87, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
omarbetning av förslaget så att tysta området i kommunens nordvästra hörn, norr om Älmestad,
tas bort och tysta området nordöst om nuvarande rv 40, minskas betydligt.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2014-10-27 omarbetade
planhandlingar med förslag att översiktsplanen nu ställs ut.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-06-09 från beredningen för översiktsplan
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, § 87
Skrivelse 2014-10-27 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid

Kommunstyrelsen beslut

355

Översiktsplanens utställningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ställs ut.

Beslutet lämnas till

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 284

Svar på motion om bostadsrotation och trygghetsboende
Dnr 2013.0360
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-06-24, § 108, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Mattias Josefsson (S) om bostadsrotation och trygghetsboende.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-10-23 att motionen anses besvarad genom att frågorna i
motionen nu är under utredning inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Motion 2013-06-24 från Mattias Josefsson
Skrivelse 2014-10-23 från kommunchefen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Av förvaltningens underlag framgår att utredning pågår kring platser på särskilt boende även i ett
större perspektiv utifrån framtida behov och alternativ till särskilt boende. Genom detta pågående
arbete anses motionen besvarad.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 285
Svar på motion resursfördelning lärande
Dnr 2013.0198

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-04-29, § 65, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion
från Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) om översyn/förändring av resursfördelningsmodeller inom lärandet.
Verksamhetschefer skolområde nord och syd redovisar i skrivelse 2014-10-29 att det pågår ett
arbete med att se över och förändra resursfördelningsmodellen för förskolan. När detta är avslutat,
startar arbete med att se över och förändra grundskolans resursfördelningsmodell. Med hänvisning
till detta föreslås att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion 2013-03-20 från Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V)
Skrivelse 2014-10-29 från verksamhetschefer skolområde nord och syd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Av förvaltningens underlag framgår att det pågår ett arbete med att se över och förändra
resursfördelningsmodellen för förskolan. När detta är avslutat, startar arbete med att se över och
förändra grundskolans resursfördelningsmodell. Genom detta anses motionen besvarad.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 286
Sammanträdesdagar kommunstyrelsen 2015
Dnr 2014.0532

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdagar har tagits fram för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2015. Förslaget bygger på sammanträde med kommunfullmäktige varje månad utom juli och
augusti, sista torsdagen i månaden.
Kommunstyrelsens sammanträden hålls torsdag kl 8.00 tre veckor före kommunfullmäktige. Dessa
tio sammanträden kompletteras med något ytterligare sammanträde.
Beslutsunderlag

-

Kommunstyrelsens beslut

Följande sammanträdesdagar fastställs för kommunstyrelsen 2015:
8 januari
5 februari
2 mars (måndag)
1april (onsdag)
7 maj
3 juni (onsdag)
24 juni (onsdag)
27 augusti
3 september
8 oktober
5 november
25 november (onsdag)
3 december

sid

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsens presidium (4)
kommunchef
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
chef intern service
verksamhetschefer (14)
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 287
Kulturpris
Dnr 2014.0584

Sammanfattning

Verksamhetschef kultur redovisar i skrivelse 2014-10-27 att det inkommit förslag till årets
kulturpris. Priset, som är på 5 tkr, utdelas till person, förening eller institution som utfört värdefull
gärning inom kulturområdet. I skrivelsen föreslås att kulturpriset 2014 utdelas till Stefan
Sandström.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-27 från verksamhetschef kultur.
Kommunstyrelsens beslut

Kulturpriset 2014 utdelas till Stefan Sandström.

Beslutet lämnas till

chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef kultur
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 288
Kulturstipendium
Dnr 2014.0585

Sammanfattning

Verksamhetschef kultur redovisar i skrivelse 2014-10-27 att det inkommit förslag till
årets kulturstipendium. Stipendiet, som är på 5 tkr, utdelas till person som avser att
utbilda, fortbilda, vidareutbilda sig eller forska inom de konstnärliga områdena.
I skrivelsen föreslås att kulturstipendiet 2014 lämnas till Anna Mogren.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-27 från verksamhetschef kultur.
Kommunstyrelsens beslut

Kulturstipendiet 2014 utdelas till Anna Mogren.

Beslutet lämnas till

chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef kultur
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 289
Ungdomsledarstipendium
Dnr 2014.0586

Sammanfattning

Verksamhetschef arbete och fritid redovisar i skrivelse 2014-10-28 att det inkommit förslag på
ungdomsledare till ungdomsledarstipendium 2014. Stipendiet, som är 5 tkr per person, avser att
stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare i kommunen. I skrivelsen föreslås att stipendiet
ges till Mathias Larsson, Gällstad fotbollsklubb, och Marie Gotting, Gällstads Fotbollsklubb.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-28 från verksamhetschef arbete och fritid
Kommunstyrelsens beslut

Ungdomsledarstipendiet 2014 ges till Mathias Larsson, Gällstad fotbollsklubb, och Marie Gotting,
Gällstads Fotbollsklubb.

Beslutet lämnas till

chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef arbete och fritid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 290
Förskoleverksamhet på intraprenad
Dnr 2014.0300

Sammanfattning

Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreslår i skrivelse 2014-10-30 att förslag till
överenskommelse om förskoleverksamhet på intraprenad antas. Överenskommelsen reglerar
verksamheten vid förskolorna Stadsskogen, Tre Rosor och Åsundavy och kommer att samordnas
inom förskoleområde Emilia Centrum.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-30 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Överenskommelse antas om förskoleverksamhet 2015-2017 i form av intreprenad vid förskolorna
Stadsskogen, Tre Rosor och Åsundavy som kommer att samordnas inom förskoleområde Emilia
Centrum.

Beslutet lämnas till

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

Protokoll 2014-11-26

§ 291
Revisionsrapport – rutiner och verksamhetssystem äldreomsorgen
Dnr 2014.0523

Sammanfattning

Kommunens revisorer överlämnar i skrivelse 2014-10-08 revisionsrapporten Rutiner och
verksamhetssystem inom äldreomsorgen. I skrivelsen redovisas att revisionen anser att
omfattningen av identifierade förbättringsområden är stor och önska en inbjudan till möte senast i
december 2014 där kommunstyrelsen redogör för vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
rapporten.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-08 från kommunrevisionen
Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningen ges uppdraget att fortlöpande arbeta med och genomföra de förbättringsområden
som revisorerna redovisar. En återkoppling av detta arbete ska göras till kommunstyrelsen i maj
2015.
Det noteras vidare att revisorerna kommer att bjudas in till ett möte med kommunstyrelsens
presidium och biträdande kommunal- och oppositionsråd i december.

Beslutet lämnas till

kommunrevisionen
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 292
Ekonomisk uppföljning oktober 2014
Dnr 2013.0437

Sammanfattning

Enligt de ekonomiska styrprinciperna i budget 2014, ska översiktliga ekonomiska uppföljningar
göras februari och oktober.
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2014-11-21 ekonomisk rapport oktober 2014.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-11-21 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Ekonomisk rapport oktober 2014 godkänns.

Beslutet lämnas till

ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 293
Yttrande skollagsfrågor
Dnr 2014.0449

Sammanfattning

Regeringskansliet, utbildningsdepartementet, ger i remiss 2014-09-02 kommunen möjlighet att
lämna yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor (del 2). Denna del avser bl a lokaler och
inslag vid skolavslutningar, undantag på krav på legitimation och behörighet, registerkontroll.
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling har i skrivelse 2014-11-03 sammanställt synpunkter
och föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom dessa.
Beslutsunderlag

Remiss 2014-09-02 från Regeringskansliet, utbildningsdepartementet
Skrivelse 2014-11-03 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Som Ulricehamns kommuns yttrande över de föreslagna ändringarna i skollagen, översänds
förvaltningens synpunkter som sammantaget innebär att kommunen ställer sig positiv till förslagen.

Beslutet lämnas till

Utbildningsdepartementet
lärande/chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 294
Tingsholm – uppföljning
Dnr 2011.0810

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-20, § 42, om minskat programutbud vid Tingsholmsgymnasiet. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt förvaltningen att i november 2012
redovisa övriga uppdrag som avsåg vägledningscentrum, ekonomistyrningen, plan för
marknadsföring och samverkansfrågor. Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-27, § 280, att lägga
redovisningen av detta till handlingarna och vidare att en uppföljning av det fortsatta arbetet ska
redovisas till kommunstyrelsen i maj 2013.
Verksamhetschef skolområde Tingsholm lämnar i skrivelse 2014-10-29 en ny redovisning.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-27, § 280
Skrivelse 2014-10-29 från verksamhetschef skolområde Tingsholm
Kommunstyrelsens beslut

Uppföljningen från Tingsholm läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till

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

sid

368

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 295
Vindkraft – prövning enligt miljöbalken, Lundby
Dnr 2012.0177
Sammanfattning
Länsstyrelsen har i remiss 2012-03-30 översänt en ansökan från Schönborg Vind AB avseende
vindkraft Lundby. Kommunen ska enligt miljöbalken 16:4 § ta ställning till om ansökan tillstyrks
eller avstyrks. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-07, § 95, att avstyrka ansökan med
motiveringen att ansökan avviker från den av kommunfullmäktige antagna vindkraftsplanen
avseende verkens höjd och utpekat område för vindkraftsetablering.
Länsstyrelsen har i remiss 2014-09-22 översänt en justerad ansökan från Schönborg Vind AB
avseende vindkraft Lundby.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-10-21 att ansökan tillstyrks
för de fem verk som ansökan innehåller. Vidare noteras att det anses vara viktigt att
kommunstyrelsen i sitt beslut framför till länsstyrelsen att hänsyn ska tas till kommunens
vindkraftsplan (sid 62, kap 5 regler och rekommendationer) avseende vindkraftverkens
utformning.
Beslutsunderlag

Remiss från länsstyrelsen 2014-09-22
Skrivelse 2014-10-21 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan tillstyrks från Schönborg Vind AB avseende vindkraft Lundby för de fem verk som
ansökan innehåller. Hänsyn ska tas till kommunens vindkraftsplan (sid 62, kap 5 regler och
rekommendationer) avseende vindkraftverkens utformning.

Beslutet lämnas till

länsstyrelsen
kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid

369

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 296
Verksamhetsplan och behovsutredning 2015 – samverkansnämnden miljö
och bygg
Dnr 2014.0533

Sammanfattning

Samverkansnämnden miljö och bygg har 2014-10-07, § 151, beslutat att anta verksamhetsplan 2015
för nämnden och behovsutredning och tillsyns- och kontrollplaner 2015-2017. Nämnden beslutade
vidare att begära ytterligare resurser i enlighet med behovsutredningen motsvarande 11 tjänster.
Beslutsunderlag

Beslut samverkansnämnden miljö och bygg, 2014-10-07, § 151
Kommunstyrelsens beslut

Utifrån redovisade behov, har en viss utökning gjorts av den ekonomiska ramen för miljö och
samhällsbyggnad/miljö- och byggenheten redan i förslag till budget 2015. I övrigt hänskjuts
behovsutredningen från samverkansnämnden miljö och bygg till arbetet inför budget 2016.

Beslutet lämnas till

samverkansnämnden miljö och bygg
ekonomichef

sid

370

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 297

Områdesbestämmelser - Sträckås, Ulricehamn
Dnr 2012.0095
Sammanfattning

Miljö och samhällsbyggnad överlämnade i skrivelse 2013-10-30 förslag till områdesbestämmelser
för del av Sträckås, Ulricehamn. Avsikten är att områdesbestämmelserna ska vara vägledande vid
bygglovsprövning och förfrågningar om förhandsbesked. I skrivelsen föreslås att förslaget skickas
ut på samråd. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-27, § 291, att ge förvaltningen uppdraget att ta
fram ett nytt förslag till områdesbestämmelser för del av Sträckås, som i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen bevarar, förstärker och utvecklar områdets speciella karaktär och som
medger byggnation av 7- 15 nya tomter.
I skrivelse 2014-10-27 föreslår verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad att
områdesbestämmelser för del av Sträckås skickas ut på samråd.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2013-11-27, § 291
Skrivelse 2014-10-27 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad.

Kommunstyrelsens beslut

Områdesbestämmelser för del av Sträckås (daterad 2014-10-17) skickas ut på samråd.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid

371

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 298
Planbesked – Bogesund 1:115 m fl (Syrenen)
Dnr 2014.0587

Sammanfattning

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-10-27 att kommunen
meddelar sökanden att kommunen inte avser att inleda planläggning för Bogesund 1:115 m fl
(Syrenen), Ulricehamn. Området bör bevaras som naturområde. Ansökan avser möjlighet att bygga
bostäder på området.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-27 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avser inte att inleda planläggning för Bogesund 1:115 m fl (Syrenen),
Ulricehamn. Området bör bevaras som naturområde.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid

372

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 299

Investering – miljö och samhällsbyggnad
Dnr 2014.0588
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 2014-10-27 att ansökan beviljas för investeringsmedel till miljö
och samhällsbyggnad med 1 500 tkr för hantering av schaktmassor inom Rönnåsens
industriområde. Ekonomichefen föreslår att kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-27 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, ges investeringsmedel med 1 500 tkr
för hantering av schaktmassor inom Rönnåsens industriområde. Kompensation inte ges för ökade
kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
ekonomichef
verksamhetschef konsult och support

sid

373

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 300

Investering – miljö och samhällsbyggnad
Dnr 2014.0589
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 2014-10-24 att ansökan beviljas för investeringsmedel till miljö
och samhällsbyggnad med 4,4 mkr för utbyggnad av etapp 2 inom Stadsskogen 1:1, Ulricehamn.
Ekonomichefen föreslår att kompensation ges för ökade kapitalkostnader och ökade
driftkostnader.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-10-24 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, ges investeringsmedel med med 4,4
mkr för utbyggnad av etapp 2 inom Stadsskogen 1:1, Ulricehamn. Kompensation ges för ökade
kapitalkostnader och ökade driftkostnader.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
ekonomichef
verksamhetschef konsult och support

sid

374

Kommunstyrelsen

Protokoll 2014-11-26

§ 301
Svar på medborgarförslag om kostnadsredovisning, Lassalyckan
Dnr 2012.0516
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2012-10-29, § 140, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Mikael Levander om att det görs en offentlig
kostnadsredovisning för anläggningen Lassalyckan.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-10-13 att medborgarförslaget
anses besvarat. I skrivelsen hänvisas bland annat till att projektet följts upp löpande i kommunens
investeringsredovisningar och att en avrapportering av projektet gjorts till kommunfullmäktige i
juni 2013.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2012-10-29 från Mikael Levander
Skrivelse 2014-10-13 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

I förvaltningens underlag redovisas bland annat till att projektet Lassalyckan följts upp löpande i
kommunens investeringsredovisningar och att en avrapportering av projektet gjorts till
kommunfullmäktige i juni 2013. Härigenom anses medborgarförslaget besvarat.

Beslutet lämnas till

Mikael Levander
kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

sid

375

Kommunstyrelsen
Protokoll 2014-11-26
§ 302

Information
Dnr 2014.0551, 2012.0156
1.

Direktionsprotokoll 2014-10-03 från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

2.

Direktionsprotokoll 2014-10-23 från Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen.

3.

Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket om anvisningar av ensamkommande
barn – utvidgade möjligheter.

4.

Länsstyrelsens beslut om tillstånd till vindkraftanläggning, Vindkraftprojekt Timmele.

5.

Sveriges Kommuner och Landsting:
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Budgetförutsättningar för åren 2014-2018

