Kommunstyrelsens sammanträde
Torsdag 8 januari 2015 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal,
stadshuset.
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sid 1 (35)

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-01-08

Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Torsdag den 8 januari 2015 kl. 8.00-12.00, 13.00-15.20, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Mattias Josefsson (S), ordförande
Roger Wilhelmsson (M), vice ordförande
Inga-Kersti Skarland (S)
Klas Redin (S)
Catharina Ståhl Lind (S)
Per Johansson (M)
Roland Karlsson (C)
Ann Stockzelius (C)
Liselotte Andersson (C), kl 13.00–15.20, §§ 9-28
Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP), kl 8.00-10.30, §§ 1-8
Birgit Andersson (FP)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V), §§ 1-10, 12-28
Mattias Remar (S)
Aira Eriksson (S)
Tommy Mårtensson (S)
Catharina Örtendal (M)
Sebastian Gustavsson (M)
Wiktor Öberg (M)
Mikael Dahl (C) tjg §§ 1-8
Hanna Brunnegård (C)
Victor Sund (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mats Bogren (NU)
Petra Wolf (MP) tjg §§ 9-28
Roland Eriksson (FP)
Bengt Andelius (KD)
Roger Andersson (V) tjg § 11
Inga-Kersti Skarland
2015-01-13 kl 13.00, stadshuset
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-01-08
Datum då anslaget sätts upp 2015-01-14
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner ………………………..

sid 2

Övriga närvarande

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare

Håkan Sandahl, kommunchef
Carita Brovall, socialchef
Helén Claesson, barn- och utbildningschef
Isabelle Wikström, servicechef
Niklas Anemo, ekonomichef
Lars Lindbergh, personalchef
Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef
Catrine Berglund, verksamhetschef åk 7-9 och Tingsholm
Crister Dahlgren, verksamhetshetschef fastighet
Katrin Högborn, kommunikationschef
Niklas Ternstedt, informatör
Anita Dalengren, tf kanslichef

Anita Dalengren

Mattias Josefsson (S)

Inga-Kersti Skarland (S)

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-01-08
§1

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Ärende 15 utgår.
Med denna ändring fastställs ärendelistan.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-01-08
§2

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 691/2014
KS 2014.0578
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om antagande av
hemvärnsmän.
Verksamhetschef administrativt processtöd 2014-11-21

2

Allmänna ärenden
Nr 734/2014
KS 2014.0293
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts.
Kommunstyrelsens ordförande 2014-12-03

3

Ekonomiärenden
Nr 741/2014
Utse mottagnings-, gransknings- och behörighetsattestant.
Verksamhetschef 2014-12-01

4

Fastighetsärenden
Nr 760-762/2014
Godkänna avtal om arrende, jakträtt, servitut, vägrätt, parkering och andra nyttjanderätter
avseende kommunens fastigheter även som uppsäga/nyteckna avtal.
Mark- och exploateringsansvarig 2014-12-10
Nr 703, 707, 766-767/2014
Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef fastighet 2014-11-24, 2014-11-25, 2014-12-03

sid

5

Nr 708-712/2014
KS 2014.0004
Upplåta allmän plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar och
ställningar m.m.
Trafikplanerare 2014-11-19, 2014-10-06, 2014-11-07, 2014-11-25, 2014-11-28
6

Kulturärenden
Nr 742/2014
KS 2014.0610
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Verksamhetschef 2014-12-08

7

Personalärenden
Nr 717-718, 740, 744-745, 765/2014
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget.
Kommunchef 2014-12-09, 2014-12-10
Verksamhetschef 2014-11-24
Enhetschef 2014-11-14, 2014-11-17, 2014-11-20
Nr 692-699, 702, 704, 713-716, 719-723, 726-727, 732-733, 735-739, 747-759/2014
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2014-11-18, 2014-11-13, 2014-11-20, 2014-11-21, 2014-11-24, 2014-11-25,
2014-11-28, 2014-11-26, 2014-12-01, 2014-12-02, 2014-12-04, 2014-12-05, 2014-12-08,
2014-12-09, 2014-12-10
Nr 728-731/2014
Medge bibehållen lön under ledighet enligt ABB §§ 32 upp till 3 dagar.
Verksamhetschef 2014-11-20, 2014-11-26, 2014-11-25, 2014-11-17

10 Färdtjänst och riksfärdtjänst
Nr 763/2014
Beslut om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst enligt kommunens riktlinjer, 2014-11-01-2014-11-30.
Färdtjänsthandläggare 2014-12-08, 2014-12-01
11 Trafikfrågor
Nr 705-706, 768/2014
KS 2014.0574, 2014.0619
Beslut om utfärdande av föreskrift om trafik, transporter och kommunikationer enligt
bemyndigande för kommunal trafiknämnd, 2014-10-31--2014-11-23.
Trafikplanerare 2014-11-24, 2014-11-23
13 Anmälan till överförmyndare
Nr 764/2014
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare.
Handläggare 2014-12-08

sid

17 Gymnasieskolan
Nr 700-701, 743, 769/2014
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen.
Rektor 2014-11-13, 2014-11-21, 2014-12-03, 2014-12-10
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§3
Val – beredande utskott och budgetutskott
Dnr 2015.0005
Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska inom kommunstyrelsen finnas två utskott – ett
beredande utskott och ett budgetutskott, som väljs bland ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen.
Beredande utskottet ska bestå av två ledamöter och två ersättare. Budgetutskottet ska bestå av det
antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier som är representerade i
kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium – d v s för mandatperioden 20152018 av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Kommunstyrelsen väljer bland ledamöterna i utskotten en ordförande och en vice ordförande.
Beslutsunderlag

-

Kommunstyrelsens beslut

Beredande utskott

Till ledamöter i kommunstyrelsens beredande utskott utses för tiden 2015-2018 Mattias Josefsson
(S) och Roger Wilhelmsson (M).
Till ersättare utses Inga-Kersti Skarland (S) och Roland Karlsson (C).
Till ordförande utses Mattias Josefsson (S) och till vice ordförande Roger Wilhelmsson (M).
Budgetutskott
Till ledamöter i kommunstyrelsens budgetutskott utses för tiden 2015-2018 följande
Mattias Josefsson (S)
Inga-Kersti Skarland (S)
Roger Wilhelmsson (M)
Per Johansson (M)
Roland Karlsson (C)
Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP)
Birgit Andersson (FP)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)

sid

8

Till ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott utses för tiden 2015-2018 följande
Catharina Ståhl Lind (S)
Klas Redin (S)
Sebastian Gustavsson (M)
Wiktor Öberg (M)
Mikael Dahl (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mats Bogren (NU)
Petra Wolf (MP)
Roland Eriksson (FP)
Bengt Andelius (KD)
Roger Andersson (V)
Till ordförande utses Mattias Josefsson (S) och till vice ordförande Roger Wilhelmsson (M).

Beslutet lämnas till

alla valda (22)
kommunchef
ekonomichef
kansli (3)

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§4
Val – arbetsgrupper inom kommunstyrelsen
Dnr 2015.0006

Sammanfattning

Inom kommunstyrelsen ska för tiden 2015-2018 utses ledamöter till två arbetsgrupper –
arbetsgruppen lärande/välfärd och arbetsgruppen samhällsutveckling. Varje arbetsgrupp består av
15 ledamöter och till grupperna utses en samtalsledare och en vice samtalsledare. Enligt
kommunstyrelsens reglemente ges uppdragen som samtalsledare/vice samtalsledare i
kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande, benämningen biträdande kommunalråd respektive
biträdande oppositionsråd.
Beslutsunderlag

-

Kommunstyrelsens beslut

Till arbetsgruppen välfärd/lärande utses för tiden 2015-2018:
Inga-Kersti Skarland (S)
Klas Redin (S)
Aira Eriksson (S)
Tommy Mårtensson (S)
Per Johansson (M)
Sebastian Gustavsson (M)
Ann Stockzelius (C)
Mikael Dahl (C)
Hanna Brunnegård (C)
Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP)
Birgit Andersson (FP)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Till samtalsledare/ biträdande kommunalråd utses Inga-Kersti Skarland (S).
Till vice samtalsledare/ biträdande oppositionsråd utses Per Johansson (M).

sid

Till arbetsgruppen samhällsutveckling utses för tiden 2015-2018:
Mattias Josefsson (S)
Catharina Ståhl Lind (S)
Mattias Remar (S)
Catharina Örtendahl (M)
Wiktor Öberg (M)
Roger Wilhelmsson (M)
Roland Karlsson (C)
Liselotte Andersson (C)
Victor Sund (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mats Bogren (NU)
Petra Wolf (MP)
Roland Eriksson (FP)
Bengt Andelius (KD)
Roger Andersson (V)
Till samtalsledare utses Mattias Josefsson (S).
Till vice samtalsledare utses Roger Wilhelmsson (M)

Beslutet lämnas till

alla valda (30)
kommunchef
socialchef
barn- och utbildningschef
samhällsbyggnadschef
servicechef
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§5
Val – Boråsregionens etableringscenter
Dnr 2015.0007

Sammanfattning

Kommunen ska för tiden 2015-2018 utse representanter till det politiska etableringsrådet vid
Boråsregionens etableringscenter.
Beslutsunderlag

-

Kommunstyrelsens beslut

Till kommunens representanter i det politiska etableringsrådet vid Boråsregionens
etableringscenter utses Inga-Kersti Skarland (S), Boared, 523 97 Ulricehamn och Per Johansson
(M), Vist Sventagården 910, 523 90 Ulricehamn.

Beslutet lämnas till

Borås Stad/Arbetslivsförvaltningen
Inga-Kersti Skarland
Per Johansson
kansli (3)
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§6
Val - närvårdssamverkan
Dnr 2015.0008

Sammanfattning

Kommunen ska för tiden 2015-2018 utse representant till delregionalt politiskt samrådsorgan för
närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Beslutsunderlag

-

Kommunstyrelsens beslut

Till kommunens representanter i delregionalt politiskt samrådsorgan för närvårdssamverkan Södra
Älvsborg utses Inga-Kersti Skarland (S), Boared, 523 97 Ulricehamn.

Beslutet lämnas till

Sjuhärads kommunalförbund
Inga-Kersti Skarland

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-01-08
§7
Kommunstyrelsens information
Inga-Kersti Skarland (S) informerar om möte avseende situationen för hemlösa EU-medborgare i
Ulricehamn.

sid

14

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-01-08
§8

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter.

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§9
Yttrande måldokument jämställdhet – mångfald
Dnr 2013.0171
Sammanfattning

Beredningen för samhällsutveckling lämnade till kommunfullmäktige 2014-06-23, § 65, ett
förslag till måldokument för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till måldokument till kommunstyrelsen
för yttrande. Kommunstyrelsen har därefter 2014-09-08, § 199, beslutat att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande.
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling lämnar i skrivelse 2014-12-09 ett yttrande över
måldokumentet. I skrivelsen föreslås att måldokumentet antas med beaktande av de aspekter
med avseende på laglighet, ekonomi och konsekvenser som framgår av yttrandet.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-09 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ställer sig bakom måldokumentet för kommunens jämställdhets- och
mångfaldsarbete med stöd av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och
konsekvenser. Kommunstyrelsen föreslås få uppdraget att arbeta enligt detta.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 10
Reglemente kommunstyrelsen och individnämnden
Dnr 2015.0009

Sammanfattning
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2014-12-16 en revidering i reglementen för kommunstyrelsen
respektive individnämnden. Eftersom beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst innebär
myndighetsutövning mot enskild, föreslås att dessa uppgifter flyttas från kommunstyrelsen till
individnämnden. Detta sker genom att kommunfullmäktige beslutar tillföra uppgifterna i
individnämndens reglemente.
För att tydliggöra kommunstyrens övergripande ansvar föreslås samtidigt följande tillägg i
kommunstyrelsens reglemente 1 §: ” Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter
som inte enligt lag är förbehållna annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom
reglemente delegerats till annan nämnd.”
Vidare föreslås följande ändring i kommunstyrelsens reglemente § 22 4st mot bakgrund av att fler
partier nu är representerade i kommunstyrelsen: ” Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter
och ersättare som motsvarar antalet partier som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i
kommunstyrelsens presidium”.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-16 från kommunchefen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Reviderat reglemente fastställs för individnämnden med tillägg i 1 § om färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Reviderat reglemente fastställs även för kommunstyrelsen med tillägg i 1 § att kommunstyrelsen
ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna annan nämnd eller som av
kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan nämnd. Vidare revideras § 22 enligt
följande: ” Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet
partier som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium”.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 11
Investering fastighet – Tingsholm
Dnr 2015.0010
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 2014-12-09 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
fastighet med 5 150 tkr för ombyggnad av lokaler på Tingsholmsgymnasiet (F-huset).
Ekonomichefen föreslår att kompensation ges för ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-09 från ekonomichefen
Protokollsanteckning

I handläggningen deltar inte Jan-Olof Sundh (V) på grund av jäv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 5 150 tkr för ombyggnad av
Tingsholmsgymnasiet (F-huset). Kompensation ges för ökade kapitalkostnader .

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 12
Underhållsmedel 2015, komponentavskrivning
Dnr 2015.0011
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 2014-12-11 att ansökan om investeringsmedel med 7 433 tkr
beviljas. Anslagna medel för planerat underhåll i driftbudgeten minskas med 3,4 mkr och anslagna
medel för planerat underhåll i investeringsbudgeten utökas med 3,4 mkr. Kompensation utgår inte
för ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-11 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 7,433 mkr. Anslagna medel
för planerat underhåll i driftbudgeten minskas med 3,4 mkr och anslagna medel för planerat
underhåll i investeringsbudgeten utökas med 3,4 mkr. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 13
Svar på motion om cykelled österut
Dnr 2014.0151
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 19, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Gulli Håkanson (FP), Peder Danesved (FP) och Sten Selin (FP) om att
vägen över Hössna, Gullered, Strängsered mot Bottnaryd marknadsförs som cykelled österut.
I budget 2015 finns ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en
cykelled till kommungränsen mot Jönköping. Uppdraget baseras på delvis nya förutsättningar då
Jönköping byggt ut delar av sträckan och regering samt region lyft fram satsningar på gång- och
cykelstråk i kommande infrastrukturplaner som särskilt viktiga.
Beslutsunderlag

Motion 2014-03-11 från Gulli Håkanson (FP), Peder Danesved (FP), Sten Selin (FP)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad genom beslut i budget 2015 om uppdrag till kommunstyrelsen att
utreda förutsättningarna för en cykelled till kommungränsen mot Jönköping.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 14
Svar på motion om Birgit Sparres park
Dnr 2014.0550

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-10-27, § 108, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion
från Margareta Juliusson (M) om Birgit Sparres park.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-12-11 att 40 tkr tillförs
verksamhetens budget för sanering och återställning av parken och för att se över växtligheten i
parken. Motionen föreslås därmed antas.
Beslutsunderlag

Motion 2014-10-23 från Margareta Juliusson (M)
Skrivelse 2014-12-11 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Sanering och återställning sker av Birgit Sparres park liksom en översyn avseende växtligheten i
parken. Kostnaden för detta finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget 2015. Motionen har
härigenom antagits.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 15
Ansvarig utgivare – webb-TV från fullmäktige
Dnr 2015.0012
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att sända sina sammanträden via webb-TV. Den som sänder
webb-TV är skyldig att utse utgivare. Ansvar för eventuellt yttrandefrihetsbrott ska också regleras.
I skrivelse 2014-12-10 från t f verksamhetschef administrativt processtöd föreslås att
kommunfullmäktige utser ordförande Celso Silva Goncalves med vice ordförande Lars Holmin
som ersättare, som utgivare för webb-sändningarna från fullmäktiges sammanträden. Istället för
utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för eventuella yttrandefrihetsbrott.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-10 från t f verksamhetschef administrativt processtöd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Celso Silva Goncalves med vice ordförande Lars
Holmin som ersättare, utses som utgivare för webb-sändningarna från fullmäktiges
sammanträden. Istället för utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för
eventuella yttrandefrihetsbrott.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 16
Effekter av riksdagens beslut om statsbudgeten 2015
Dnr 2015.0013
Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar i skrivelse 2014-12-15 effekter för kommunen av riksdagens beslut om
statsbudget 2015. I skrivelsen föreslås att kommunen ska som mest ersätta Sjuhärads
Kommunalförbund med 25 kr per invånare till en fortsatt satsning på yrkesvux under förutsättning
att statlig finansiering uteblir. Vidare att kommunstyrelsen noterar de ändrade förutsättningarna när
det gäller de uppdrag som lämnats till STUBO AB och till kultur avseende renovering av
miljonprogramområden respektive kultur i miljonprogramområden.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-12 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Ulricehamns kommun ska som mest ersätta Sjuhärads Kommunalförbund med 25 kr per invånare
till en fortsatt satsning på yrkesvux under förutsättning att statlig finansiering uteblir. Kostnaden
för detta finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2015 års budget.
Vidare noteras de ändrade förutsättningarna när det gäller de uppdrag som lämnats i budgeten för
kommunen 2015, till STUBO AB och till kultur avseende renovering av miljonprogramområden
respektive kultur i miljonprogramområden.

Beslutet lämnas till

Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen
ekonomichefen

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 17
Avslut och permutation av stiftelser/fonder
Dnr 2012.0312
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, § 119, att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta
arbetet med att avsluta stiftelser/donationer. Som ett led i detta föreslår ekonomichefen i skrivelse
2014-12-08 att ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka kapital för stiftelserna
Apotekare Kullgrens gåvomedel och Apotekare Kullgrens fond för fattiga åldersstigna kvinnliga
tjänstehjon.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-08 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka kapital för stiftelserna Apotekare
Kullgrens gåvomedel och Apotekare Kullgrens fond för fattiga åldersstigna kvinnliga tjänstehjon.

Beslutet lämnas till

ekonomichefen

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 18
Firmatecknare
Dnr 2015.0014

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att inför den nya mandatperioden besluta om firmatecknare för kommunen.
Civilrättsliga avtal som är av stor betydelse för kommunen (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt)
ska undertecknas av firmatecknare.
I skrivelse 2014-12-16 föreslås att kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson och
kommunchef Håkan Sandahl utses att i förening vara firmatecknare för Ulricehamns kommun
under perioden 2015-2018. Som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utses vice ordförande
Roger Wilhelmsson och som ersättare för kommunchefen utses ekonomichef Niklas Anemo.
Vidare föreslås att kommunchef, sektorschefer, verksamhetschefer och stabschefer ges rätt att
inom respektive ansvars- och budgetområde, teckna mindre avtal.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-16 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson och kommunchef Håkan Sandahl utses att i
förening vara firmatecknare för Ulricehamns kommun under perioden 2015-2018. Som ersättare
för kommunstyrelsens ordförande utses vice ordförande Roger Wilhelmsson och som ersättare för
kommunchefen utses ekonomichef Niklas Anemo.
Vidare ges kommunchef, sektorschef, verksamhetschefer och stabschefer rätt att inom respektive
ansvars- och budgetområde, teckna mindre avtal som inte är av stor betydelse för kommunen
(ekonomiskt, principiellt eller i övrigt).

Beslutet lämnas till

alla valda (4)
sektorschef (4)
verksamhetschef (11)
stabschef (4)
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 19
Tecknande av bankgiro m m
Dnr 2015.0015
Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar i skrivelse 2014-12-11 att p g a personalförändringar behövs nytt beslut
behövs avseende tecknande av bankkonto, bankgiro och plusgiro samt att disponera konton för
ekonomiska transaktioner.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-11 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Öppnande och avslutande av konton
Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Kristina Arvidsson bemyndigas att träffa
avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och disponeringskonton
samt avsluta konton i kommunens namn.
Administrera bankkonton och banktjänster
Redovisningsekonom Kristina Arvidsson och ekonom Ida Gillerfors.
Ovanstående personer bemyndigas att var och en för sig administrera i bankens
internetbankssystem.
Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m.
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Kristina Arvidsson, ekonom Ida Gillerfors,
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Göran Andersson, ekonom Anders
Håkansson, ekonom Martin Albinsson, ekonom Andreas Wahlström, ekonomiassistent Sofia
Forsberg, ekonomiassistent Maj-Lis Axelsson, ekonomiassistent Anita Ahlqvist och
ekonomiassistent Eva Andersson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera medel på
kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till kommunen eller någon av
dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser.
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Överföring av medel mellan kommunens konton
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Kristina Arvidsson, ekonom Ida Gillerfors,
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Göran Andersson, ekonom Anders
Håkansson, ekonom Martin Albinsson, ekonom Andreas Wahlström, ekonomiassistent Sofia
Forsberg, ekonomiassistent Maj-Lis Axelsson, ekonomiassistent Anita Ahlqvist, ekonomiassistent
Eva Andersson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i en
bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom centralkonto
(s.k. koncernkonto).
Utbetalning av löner m.m.
Systemförvaltare Åsa Lid och systemförvaltare Britt Pettersson.
Ovanstående personer bemyndigas var och en för sig att utföra elektroniska löneutbetalningar.
Utbetalning av försörjningsstöd
Enhetschef Maria Nordgren, socialsekreterare Leila Claesson, socialsekreterare Lars Grankvist,
socialsekreterare Pontus Oresten, socialsekreterare Stefan Andersson, assistenten Marie-Louise
Claesson och assistenten Vivianne Norlin.
Ovanstående bemyndigas att två i förening teckna checkar och göra utbetalningar av
försörjningsstöd från konto 516 799 312 hos Handelsbanken.

Beslutet lämnas till

alla utsedda
ekonomichef
personalchef
välfärd/socialchef, verksamhetschef individ- och familjeomsorg och arbete

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 20
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Dnr 2015.0016
Sammanfattning

Personalchefen överlämnar i skrivelse 2014-11-26 förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter
inom kommunstyrelsens förvaltning och föreslår att kommunstyrelsen fastställer detta. Efter
justering av förvaltningsorganisationen har fördelningen setts över i syfte att förtydliga
arbetsmiljöuppgifter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-11-26 från personalchefen
Kommunstyrelsens beslut

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelsens förvaltning fastställs.

Beslutet lämnas till

personalchef
författningshandboken

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 21
Investering kost – inventarier
Dnr 2015.0017
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 2014-12-09 att ansökan beviljas för investeringsmedel till kost
med 1 mkr för inventarier. Ekonomichefen föreslår att kompensation inte ges för ökade
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-09 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, kost, ges investeringsmedel med 1 mkr för inventarier.
Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till

ekonomichef
servicechef
verksamhetschef kost

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 22
Investering - miljö och samhällsbyggnad
Dnr 2015.0018

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 2014-12-11 att ansökan beviljas för investeringsmedel till miljö
och samhällsbyggnad 0,8 mkr för upprustning av kommunens offentliga lekplatser.
Ekonomichefen föreslår att kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-11 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, ges investeringsmedel med 0,8 mkr
för upprustning av kommunens offentliga lekplatser. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till

ekonomichef
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 23
Cykelled på banvallen – Ulricehamn - Jönköping
Dnr 2013.0500
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-10-21, § 256, beslutat att till förvaltningen för beredning överlämna
ett initiativärende från Arne Fransson (MP) om cykelled på banvallen Ulricehamn – Jönköping
(från länsgräns till Strängsered).
I budget 2015 finns ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en
cykelled till kommungränsen mot Jönköping. Uppdraget baseras på delvis nya förutsättningar då
Jönköping byggt ut delar av sträckan och regering samt region lyft fram satsningar på gång- och
cykelstråk i kommande infrastrukturplaner som särskilt viktiga.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Arne Fransson (MP)
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet anses besvarat genom beslut i budget 2015 om uppdrag till kommunstyrelsen att utreda
förutsättningarna för en cykelled till kommungränsen mot Jönköping.

Beslutet lämnas till

-
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 24

Svar på medborgarförslag om fixartjänst
Dnr
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 24, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Magnus Bjälkenfjord att en så kallad fixartjänst inrättas.
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling redovisar i skrivelse 2014-11-20 att om samtliga
kommuninnevånare ska kunna utnyttja tjänsten, ryms den inte inom befintliga budgetramar. Det
kan även bedömas som om kommunen som offentlig aktör konkurrerar med privata aktörer, eller
förhindrar uppkomsten av konkurrens. Mot denna bakgrund föreslås att medborgarförslaget
avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-03-19 från Magnus Bjälkenfjord
Skrivelse 2014-11-20 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut

Av förvaltningens underlag framgår att om samtliga kommuninnevånare skulle erbjudas denna
tjänst, ryms den inte inom befintliga budgetramar. Det kan även bedömas som om kommunen
som offentlig aktör konkurrerar med privata aktörer, eller förhindrar uppkomsten av konkurrens.
Mot denna bakgrund avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till

Magnus Bjälkenfjord
välfärd/socialchef
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 25
Svar på medborgarförslag om in – och utfarter Marbäck
Dnr 2014.0378

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2014-09-29, § 82, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Harald Wiman om in- och utfarter till Marbäck.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2014-12-02 att medborgarförslaget
avslås. Kommunen är inte väghållare på väg 157 och kan inte utföra åtgärder på denna väg.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-07-15 från Harald Wiman
Skrivelse 2014-12-02 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut

Kommunen är inte väghållare på väg 157 och kan inte utföra åtgärder på denna väg. Mot denna
bakgrund avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till

Harald Wiman
samhällsbyggnadschef
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 26
Svar på medborgarförslag – bidrag till enskilda vägar
Dnr 2011.0243

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2011-03-28, § 62, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Kaljo Heinmaa om bidrag till enskilda vägar.
Kommunstyrelsen har därefter 2014-05-05, § 212, beslutat om nya bidrag till enskilda vägar enligt
följande:
Bidraget till enskilda utfartsvägar höjs med 1 kr per meter väg och år från 2015 så att bidraget 2018
uppgår till 5:50 kr per meter väg. Bidraget ska därefter uppräknas med index vart femte år.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2011-03-08 från Kaljo Heinmaa
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har 2014-05-05, § 212, beslutat om nya och höjda bidrag till enskilda vägar.
Härigenom har medborgarförslaget besvarats.

Beslutet lämnas till

Kaljo Heinmaa

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-01-08

§ 27
Policy – en lärande organisation
Dnr 2015.0019

Sammanfattning

Kommunchefen överlämnar i skrivelse 2014-12-10 ett reviderat förslag till modellen
Kulturpyramiden och styrdokumentet ”Policy för Ulricehamn – en lärande organisation”.
”Policy för Ulricehamn – en lärande organisation” förklarar hur det är tänkt att medarbetare ska
arbeta och förhålla sig för att visionen för organisationen Ulricehamns kommun ska kunna uppnås.
Kulturpyramiden visar hur denna vision hänger samman med vägledande värdeord och principer
samt de metoder och verktyg som finns till förfogande. I skrivelsen föreslås att föreslagna
revideringar i styrdokumentet ”Policy för Ulricehamn – en lärande organisation” antas
Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-10 från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut

Styrdokumentet ”Policy för Ulricehamn – en lärande organisation” antas.

Beslutet lämnas till

kommunchef
författningshandbok

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-01-08
§ 28

Information
Dnr 2014.0265
1.

Information från Sjuhärads samordningsförbund om kommande medfinansiering.

2.

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds direktionsprotokoll 2014-12-04.

3.

Rapport – öppen jämförelse mellan 270 kommuners och 20 landstings miljö och
klimatförbättringar.

