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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Torsdag den 5 februari 2015 kl. 8.00-11.45, i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Mattias Josefsson (S), ordförande
Roger Wilhelmsson (M), vice ordförande
Inga-Kersti Skarland (S)
Klas Redin (S)
Catharina Ståhl Lind (S)
Catharina Örtendahl (M) tjg förPer Johansson (M)
Roland Karlsson (C)
Ann Stockzelius (C)
Mikael Dahl (C) tjg för Liselotte Andersson (C)
Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP)
Birgit Andersson (FP)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Mattias Remar (S) kl 8.00 – 11.30 §§ 29-32
Aira Eriksson (S)
Tommy Mårtensson (S)
Sebastian Gustavsson (M)
Wiktor Öberg (M)
Hanna Brunnegård (C)
Victor Sund (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mats Bogren (NU)
Bengt Andelius (KD)
Klas Redin
Stadshuset 2015-02-10, kl 13.00

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-02-05
Datum då anslaget sätts upp 2015-02-11
Datum då anslaget tas ner ………………………..
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift MonaBrolin

36 (51)

sid

Övriga närvarande

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare

Håkan Sandahl, kommunchef
Carita Brovall, socialchef
Helén Claesson, barn- och utbildningschef
Niklas Anemo, ekonomichef
Lars Lindbergh, personalchef
Katrin Högborn, kommunikationschef
Niklas Ternstedt, informatör
Anita Dalengren, tf kanslichef

Anita Dalengren

Mattias Josefsson (S)

Klas Redin (S)
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sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 29

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut
Ärendelistan fastställs.

38

sid

39

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 30

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 27/2015
KS 2014.0001
Beslut om folkhälsoinsatser.
Folkhälsoplaneraren 2015-01-08
Nr 28/2015
Utse mottagnings-, gransknings- och behörighetsattestant.
Verksamhetschef 2015-01-08
Nr 775/2014
KS 2014.0601
Avge yttrande som ankommer på KS när remisstiden inte medger att ärendet behandlas
på ordinarie sammanträde med KS.
Kommunstyrelsens ordförande 2014-12-15

4

Fastighetsärenden
Nr 1, 8/2015
Godkänna avtal om arrende, jakträtt, servitut, vägrätt, parkering och andra
nyttjanderätter avseende kommunens fastigheter även som uppsäga/nyteckna avtal.
Mark- och exploateringsansvarig 2014-12-23, 2015-01-07
Nr 777/2014, 30/2015
KS 2014.0004, 2015.0030
Upplåta offentlig plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar
och ställningar m.m.
Trafikplanerare 2014-12-17, 2015-01-09

sid

40

6

Kulturärenden
Nr 29/2015
KS 2014.0627
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Verksamhetschef 2014-12-11
Nr 7/2015
Besluta om öppettider för biblioteken och museet.
Verksamhetschef 2015-01-05

7

Personalärenden
Nr 782, 784-785/2014, 32, 38-41/2015
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom
budget.
Rektor 2014-12-19, 2014-12-10, 2014-12-18, 2015-01-09, 2014-12-02, 2014-12-16, 201412-11
Nr 9/2015
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden och
tillfälliga anställningar, 2014-08-29--2014-12-31.
Personalchef 2014-12-31
Nr 770-774, 776, 778-781/2014, 11-21, 23-26, 34-37/2015
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2014-12-15, 2014-12-11, 2014-12-09, 2014-12-10, 2014-12-17, 2014-1218, 2014-12-16, 2015-01-07, 2014-12-02, 2014-12-12, 2015-01-07, 2014-12-22, 2014-12-05,
2014-11-13
Rektor 2014-11-06
Nr 22/2015
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar.
Enhetschef 2014-12-01

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Nr 2/2015
Överenskommelse med annan kommun om placering av barn.
Verksamhetschef 2014-12-29
Nr 3/2015
Överenskommelse med annan kommun om mottagande av elev.
Verksamhetschef 2014-12-29
17 Gymnasieskolan
Nr 10, 31/2015
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen.
Rektor 2015-01-07, 2015-01-09
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Nr 783/2014
Avge yttrande/svar till Skolinspektion, Barn- och elevombudet eller liknande i
elevärenden.
Rektor 2014-12-16

sid
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24 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 4-6, 33/2015
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola,
friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Verksamhetschef 2014-12-29, 2015-01-12

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 31

Kommunstyrelsens information
Kommunstyrelsens ordförande (S) informerar om valärenden inom Sjuhärads Kommunalförbund, om Sverige – förhandlingarna och om möte med arbetsmarknadsministern om
ungdomar i arbete.
Victor Sund (C) informerar om bildandet av ett ungdomsråd i Ulricehamn.
Inga-Kersti Skarland (S) informerar om arbete inom Boråsregionens etableringscenter

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 32

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/
verksamhetsrapporter.
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sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 33

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Dnr 2014.0628

Sammanfattning

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, och Västra Götalandsregionen, Hälso- och
sjukvårdsnämndernas kansli, har i skrivelse 2014-11-19 föreslagit en förlängning av inriktning
av närvårdssamverkan Södra Älvsborg att gälla längst t o m 2015-12-31.
Direktionen för kommunalförbundet har 2014-12-04, § 62, beslutat att för egen del godkänna
en förlängning att gälla längst till och med 2015-12-31. Direktionen beslutade vidare att
rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslaget till förlängning och att utse en
representant till det delregionala samrådsorganet.
Socialchefen föreslår i skrivelse 2015-01-05 att avtalet godkänns och att en representant utses.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-11-19 från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra
Götalandsregionen
Skrivelse 2015-01-05 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till förlängning av inriktning av närvårdssamverkan Södra Älvsborg, godkänns att gälla
längst till och med 2015-12-31.
Vidare noteras att kommunstyrelsen 2015-01-08, § 6, beslutat utse Inga-Kersti Skarland (S)
som kommunens representant i det politiska samrådsorganet.

Beslutet lämnas till
Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen
Västra Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsnämnden
välfärd/socialchef, utvecklingsledare

sid 45

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 34

Verksamhetsprogram och avtal, FoU Sjuhärad Välfärd
Dnr 2014.0606

Sammanfattning

FoU Sjuhärad Välfärd (forskning och utveckling inom välfärdsområdet) överlämnar i skrivelse
2014-11-24 förslag till reviderat verksamhetsprogram och avtal för beslut i respektive ägarparts
organisation. FoU Sjuhärad Välfärd är en lokal FoU-miljö med huvudmännen, Högskolan
Borås, sjuhäradskommunerna och Västra Götalandsregionen(VGR). Målgrupperna för
verksamheten är äldre, funktionshindrade, människor med beroendeproblematik, barn och
unga, familjer i utsatta livssituationer och socioekonomiskt utsatta grupper.
Socialchefen föreslår i skrivelse 2015-01-08 att förslag till verksamhetsprogram och avtal 2015
godkänns. I skrivelsen noteras också att VGR beslutat säga upp befintligt avtal och inte avser
att teckna nytt avtal för 2015.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-11-24 från FoU Sjuhärad Välfärd
Skrivelse 2015-01-08 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut

Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2015 godkänns.

Beslutet lämnas till
FoU Sjuhärad Välfärd
välfärd/socialchef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 35

Verksamhetsberättelse, folkhälsoarbete 2014
Dnr 2013.0403

Sammanfattning

Barn- och utbildningschefen föreslår i skrivelse 2014-01-08 att verksamhetsberättelse med
budgetuppföljning för folkhälsoarbete 2014 antas. Folkhälsoarbetet är gemensamt mellan
hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad och Ulricehamns kommun.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2015-01-08 från barn- och utbildningschefen

Kommunstyrelsens beslut
Verksamhetsberättelse med budgetuppföljning för folkhälsoarbete 2014 antas.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 36

Yttrande till förvaltningsrätten – utdömande av särskild avgift
Dnr 2014.0391

Sammanfattning

Förvaltningsrätten ger i skrivelse 2014-12-11 kommunen föreläggande att yttra sig över en
ansökan från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om särskild avgift. IVO yrkar hos
förvaltningsrätten ska ålägga kommunen en särskild avgift för ej verkställt beslut enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Från socialchefen föreligger skrivelse 2015-01-08 med förslag att kommunstyrelsen meddelar
förvaltningsrätten att kommunen inte har något att tillägga i ärendet. Kommunen har tidigare
lämnat yttrande till IVO i ärendet.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2014-12-11 från förvaltningsrätten i Jönköping
Skrivelse 2015-01-08 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut

Skrivelse 2015-01-08 lämnas som yttrande, där det framgår att kommunstyrelsen inte har
något att tillägga i ärendet.

Beslutet lämnas till
Förvaltningsrätten i Jönköping
välfärd/socialchef, verksamhetschef funktionsnedsättning

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 37

Försäljning villatomter, Övre Villastaden Ulricehamn
Dnr 2015.0048

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-01-07 att kommunstyrelsen till
mark- och exploateringsansvarig delegerar rätten att upprätta och teckna två köpeavtal på
Övre Villastaden, Ulricehamn. I skrivelsen redovisas att två företag inom samma koncern och
med samma firmatecknare, vill köpa två tomer inom området. I kommunstyrelsens
delegationsordning anges att beslut om försäljning av fler än en tomt, fattas av
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2015-01-07 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen delegerar till mark- och exploateringsansvarig rätten att upprätta och
teckna två köpeavtal på Övre Villastaden, Ulricehamn, med Bergton Bygg AB och Bergton
Fastigheter AB, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda markpriser.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 38

Bidrag – Ekumeniska arbetsgruppen
Dnr 2015.0044

Sammanfattning

Ekumeniska arbetsgruppen ansöker i skrivelse 2015-01-17 om bidrag med 20 tkr för
grundläggande utrustning vid en eventuell insats för nödställda EU-medborgare i akut behov
av nattlogi. Enligt skrivelsen avses insatsen begränsas till 10 platser/natt under 3 sammanhängande nätter. Antal insatser är enligt skrivelsen begränsad till 3 st, vilket är en
uppskattning som anses rimlig. Vid fler insatser under aktuell period, eller under eventuellt
ny period, kan ytterligare bidrag komma att ansökas om.

Socialchefen föreslår i skrivelse 2015-01-26 att Ekumeniska arbetsgruppen beviljas ett
driftsbidrag med 20 tkr för eventuella insatser till nödställda EU-medborgare som vistas i
kommunen. I skrivelsen föreslås att bidraget ska finansieras inom verksamheten individ och
familjeomsorg och arbetes budget 2015.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2015-01-17 från Ekumeniska arbetsgruppen
Skrivelse 2015-01-26 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut

Ekumeniska arbetsgruppen ges bidrag med 20 tkr för insatser för nödställda EU-medborgare.
Kostnaden finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget 2015.

Beslutet lämnas till
Ekumeniska arbetsgruppen
välfärd/socialchef
ekonomichef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 39

Bidrag – Ulricehamns Blåsorkester
Dnr 2014.0620

Sammanfattning

Verksamhetschef kultur föreslår i skrivelse 2015-01-19 att Ulricehamns Blåsorkester tilldelas
ett bidrag med 50 tkr för verksamhetsåret 2015. Vidare föreslås att en förutsättning för
bidraget är att orkestern medverkar vid nationaldagfirandet i Stureparken, spelar på
kommunens fem äldreboenden samt inkommer med en långsiktig plan för hur nya förmågor
kan erbjudas plats och rekryteras till Blåsorkestern. Planen ska skickas in till
kulturverksamheten senast två månader efter kommunstyrelsens beslut. Hälften av bidraget
betalas ut efter kommunstyrelsens beslut och andra hälften efter att planen inkommit till
kommunen.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2015-01-19 från verksamhetschef kultur

Kommunstyrelsens beslut

Ulricehamns Blåsorkester ges bidrag med 50 tkr för verksamhetsåret 2015. En förutsättning
för bidraget är att orkestern medverkar vid nationaldagfirandet i Stureparken, spelar på
kommunens fem äldreboenden och inkommer med en långsiktig plan för hur nya förmågor
kan erbjudas plats och rekryteras till Blåsorkestern. Planen ska skickas in till
kulturverksamheten senast två månader efter kommunstyrelsens beslut. Hälften av bidraget
betalas ut efter kommunstyrelsens beslut och andra hälften efter att planen inkommit till
kommunen.
Kostnaden för bidraget finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget 2015.

Beslutet lämnas till
servicechef
verksamhetschef kultur och fritid
ekonomichef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-05
§ 40

Information
Dnr 2014.0548
1.

Direktionsprotokoll 2014-12-12 från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

2.

Sammanträdesprotokoll 2015-01-09 från Tolkförmedling Väst.

3.

Protokoll fört vid konstituerande möte 2015-01-23, förbundsstyrelsen för Sjuhärads
Samordningsförbund.

