Kommunstyrelsens sammanträde
Måndag 2 mars 2015 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.
Ärendelista
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44

Fastställelse av ärendelista
Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens information (föranmäls till ordförande)
Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen (underlaget
skickas via mail senare).
Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige

§ 45 Framtidstro och tillväxt – kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015- 2018
§ 46 Taxa trygghetslarm
§ 47

Taxa hemsjukvård

§ 48 Politisk organisation
§ 49 Ombudgeteringar av investeringsanslag
§ 50 Yttrande måldokument äldreomsorg
§ 51 Rapport ej verkställda beslut SoL och LSS
§ 52 Taxa för sotning och brandskyddskontroll
§ 53 Svar på motion om plastpåsar
§ 54 Svar på motion om tillsynstaxa för företag
§ 55 Riktlinjer markanvisning och exploateringsavtal. Föredragning
§ 56 Svar på motion om trafiksäkerhet Grönahögsvägen, Ulricehamn
§ 57 Kommunalt partistöd
Kommunstyrelsens beslutsärenden
§ 58 Kommunstyrelsens delegation
§ 59 Kommunstyrelsens budget 2015
§ 60 Investering – lärande (elevregister)
§ 61 Investering – fastighet (Ekero)
§ 62 Rapport – boende funktionsnedsättning
§ 63 Avtal med privata utförare personlig assistans och ändrad ersättningsnivå
§ 64 Patientsäkerhet

§ 65 Yttrande – ändrad inkomstutjämning
§ 66 Utredning om platser på särskilt boende
§ 67 Redovisning av kränkande behandling
§ 68 Tingsholmsgymnasiets kvalitetsarbete 2013/2014
§ 69 Earth hour
§ 70 Svar på medborgarförslag - pendelparkering Kinnared
§ 71 Svar på medborgarförslag – rullskidbana Lassalyckan
§ 72 Svar på medborgarförslag – rullskidbana Lassalyckan
§ 73 Yttrande till förvaltningsrätten – utdömande av särskild avgift
§ 74 Ärenden för kommunstyrelsens information
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Måndag den 2 mars 2015 kl. 8.00-12.00, 13.00 – 15.45, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Mattias Josefsson (S), ordförande
Roger Wilhelmsson (M), vice ordförande
Inga-Kersti Skarland (S)
Mattias Remar (S) tjg för Klas Redin (S)
Catharina Ståhl Lind (S)
Per Johansson (M)
Roland Karlsson (C)
Ann Stockzelius (C)
Liselotte Andersson (C) §§ 41-45, 48-74
Aila Kiviharju (SD) tjg för Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP)
Roland Eriksson (FP) tjg för Birgit Andersson (FP)
Cristina Bernevång (KD) §§ 41-62, 64-74
Jan-Olof Sundh (V)
Aira Eriksson (S) kl 9.30-12.00, 13.00-15.45
Tommy Mårtensson (S)
Catharina Örtendal (M)
Sebastian Gustavsson (M)
Wiktor Öberg (M)
Mikael Dahl (C)tjg §§ 46-47
Hanna Brunnegård (C)
Victor Sund (C)
Mats Bogren (NU)
Petra Wolf (MP)
Roland Eriksson (FP)
Bengt Andelius (KD) tjg § 63
Roger Andersson (V)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Stadshuset 2015-03-05, kl 10.00

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-03-02
Datum då anslaget sätts upp 2015-03-05
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner ………………………..

sid

Övriga närvarande

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Håkan Sandahl, kommunchef
Carita Brovall, socialchef
Helén Claesson, barn- och utbildningschef
Isabelle Wikström, servicechef
Niklas Anemo, ekonomichef
Katrin Högborn, kommunikationschef
Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef
Elisabeth Grothe, LSS-handläggare
Maria Jonsson, verksamhetschef äldreomsorg
Göran Gynnemo, utredare, nämndssekreterare
Tina Blomster, mark och exploateringsansvarig
Niklas Ternstedt, informatör
Anita Dalengren, tf kanslichef

Anita Dalengren

Mattias Josefsson (S)

Catharina Ståhl-Lind (S)

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 41

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut
Ärendelistan fastställs.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 42

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 104/2015
KS 2015.0055
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om antagande
av hemvärnsman.
T f kanslichef 2015-01-28

2

Allmänna ärenden
Nr 50-51/2015
Tilldelningsbeslut för upphandling av varor och tjänster inom budget och ansvarsområde.
Verksamhetschef 2014-12-31, 2015-01-02
Nr 102, 130-131/2015
Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpssamarbetet med Borås Stad och
inköpscentraler.
Upphandlingschef 2015-01-26, 2015-02-02
Nr 78/2015
Beslut om folkhälsoinsatser.
Folkhälsoplaneraren 2015-01-21

4

Fastighetsärenden
Nr 148-149/2015
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enligthet med
kommunfullmäktige fastställda priser.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-02-10
Nr 56, 76, 79-86, 88-95, 106-115, 125-126, 134-135, 139-140, 147/2015
Godkänna avtal om ersättning för intrång, markupplåtelse för ledning/ar, väg, servitut
eller nyttjanderätt i övrigt i av annan ägd fastighet.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-01-16, 2015-01-21, 2015-01-22, 2015-01-23,
2015-01-27, 2015-01-28, 2015-02-02, 2015-02-04, 2015-02-05, 2015-02-10
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Nr 53/2015
Godkänna avtal om arrende, jakträtt, servitut, vägrätt, parkering och andra
nyttjanderätter avseende kommunens fastigheter även som uppsäga/nyteckna avtal.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-04-14
Nr 141-143/2015
Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef fastighet 2015-02-03, 2015-02-06, 2015-02-04
6

Kulturärenden
Nr 87, 101, 144/2015
KS 2015.0046, 2015.0056, 2015.0068
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Verksamhetschef 2015-01-20, 2015-01-26, 2015-02-02

7

Personalärenden
Nr 42-47, 52, 54-55, 57-59, 75, 96, 121/2015
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom
budget.
Verksamhetschef 2014-12-10, 2014-12-05, 2014-12-12, 2015-01-07, 2015-01-09,
2015-01-12, 2015-01-15
Enhetschef 2014-12-12, 2014-12-05, 2015-01-07, 2015-01-12, 2015-01-09, 2015-01-19
Nr 138/2015
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef.
Kommunstyrelsens ordförande 2015-02-02
Nr 157/2015
Placering enligt lokal löneplan, 2014-07-01--2014-12-31.
Löneassistent 2014-12-30
Nr 62-71, 74, 97-98, 105, 123-124, 129, 132-133, 136-137, 150-153, 156/2015
Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2014-12-11, 2014-12-03, 2014-11-04, 2014-10-21, 2014-11-17, 2015-0108, 2015-01-15, 2015-01-16, 2015-01-20, 2015-01-26, 2015-01-27, 2015-01-30,
2015-01-13, 2015-02-03, 2015-02-04, 2015-02-09, 2015-02-05, 2015-02-02
Nr 99-100, 103/2015
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 26.
Verksamhetschef 2015-01-20
Nr 128/2015
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar.
Sektorschef 2015-01-08
Nr 158/2015
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete, 2014-07-01--2014-12-31.
Personalsekreterare 2014-12-30
Nr 73/2015
Träffa särskild överenskommelse med arbetstagare om avslutning av anställning.
Personalchef 2015-01-19

8

Planärenden
Nr 146/2015
Godkänna planavtal.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-02-09
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10 Färdtjänst och riksfärdtjänst
Nr 49, 159/2015
Beslut om tillstånd till färdtjänst – enligt kommuns riktlinjer och beslut om tillstånd till
riksfärdtjänst, 2014-12-01--2014-12-31, 2015-01-01--2015-01-31.
Färdtjänsthandläggare 2014-12-01--2014-12-05, 2014-12-08--2014-12-09, 2014-12-10,
2014-12-12, 2014-12-15--2014-12-19, 2014-12-22--23, 2014-12-29, 2015-01-02,
2015-01-05, 2015-01-07, 2015-01-08, 2015-01-09, 2015-01-12, 2015-01-13, 2015-01-14,
2015-01-15, 2015-01-16, 2015-01-19, 2015-01-20, 2015-01-21, 2015-01-22, 2015-01-23,
2015-01-26
11

Trafikfrågor
Nr 116-120/2015
KS 2015.0029, 2015.0036, 2015.0028, 2015.0040
Beslut om utfärdande av föreskrift om trafik, transporter och kommunikationer enligt
bemyndigande för kommunal trafiknämnd, 2014-11-24--2015-01-29.
Trafikplanerare 2015-01-21, 2015-01-29

13 Anmälan till överförmyndare
Nr 48, 160/2015
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare.
Handläggare 2014-12-03, 2014-12-18, 2014-12-19, 2015-01-21
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Nr 155/2015
Överenskommelse med annan kommun om placering av barn.
Verksamhetschef 2015-02-10
16 Grundskolan
Nr 145/2015
Prövning om ett barn ska tas emot i grundsärskolan.
Verksamhetschef 2015-02-04
17

Gymnasieskolan
Nr 60-61, 72, 77, 122, 127/2015
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen.
Rektor 2015-01-15, 2015-01-19, 2015-01-20, 2015-01-27, 2015-02-02

24 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 154/2015
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola,
friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Verksamhetschef 2015-02-10

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

sid
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-03-02

§ 43

Kommunstyrelsens information
Inga-Kersti Skarland (S) informerar om direktionsmöte inom Tolkförmedling Väst och möte i
Boråsregionens etableringscenter.

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 44

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/
verksamhetsrapporter.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 45

Framtidstro och tillväxt – kommunalpolitiskt handlingsprogram 20152018
Dnr 2015.0102

Sammanfattning
Ett kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015 – 2018- ”Framtidstro och tillväxt” - har tagits
fram av den politiska ledningen.

Beslutsunderlag
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015-2018

Protokollsanteckning
Ordföranden (S) yrkar att det kommunalpolitiska handlingsprogrammet ”Framtidstro och
tillväxt”, antas som ett övergripande styrdokument för Ulricehamns kommun 2015 – 2018.
Roland Karlsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att det tydligt ska framgå i
dokumentet vem eller vilka som är avsändare.
Mikael Levander (NU) och Arne Fransson (MP) yrkar bifall till Roland Karlssons yrkande.
Ordföranden (S) ställer under proposition om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller
återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet
idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande proposition för omröstning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Vid upprop avges 10 ja-röster och 5 nej-röster.
Cristina Bernevång (KD), Roland Eriksson (FP), Per Johansson (M), Aila Kiviharju (SD),
Mattias Remar (S), Inga-Kersti Skarland (S), Catharina Ståhl-Lind (S), Jan-Olof Sundh (V),
Roger Wilhelmsson (M) och Mattias Josefsson (S) röstar ja.
Liselotte Andersson (C), Arne Fransson (MP), Roland Karlsson (C), Mikael Levander (NU) och
Ann Stockzelius (C), röstar nej.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att avgöra ärendet idag.
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Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet ”Framtidstro och tillväxt”, antas som ett
övergripande styrdokument för Ulricehamns kommun 2015 – 2018.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 46

Taxa trygghetslarm
Dnr 2015.0103

Sammanfattning
Socialchefen redovisar i skrivelse 2015-02-05 att översyn och justering av taxor har initierats
utifrån ändrade förutsättningar framförallt vad gäller utvecklingen inom hälso- och
sjukvårdsområdet samt ny teknik inom trygghetstjänster, t ex trygghetslarm. I översynen ingår
även att jämföra och föreslå anpassningar i nivån på avgifterna i Ulricehamn i förhållande till
övriga landet.
Förvaltningen föreslår efter översynen, att avgift/taxa för trygghetslarm i ordinärt boende
fastställs till 200 kronor/månad. Avgiften ska gälla från och med 2015-05-01 och justeras
årligen enligt prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från socialchefen

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Liselotte Andersson (C) på grund av jäv.
Ordföranden (S) yrkar avgift för insatsen trygghetslarm i ordinärt boende, fastställs till
200 kronor/månad. Avgiften ska gälla från och med 2015-05-01 och justeras årligen enligt
prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas.
Mikael Levander (NU) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att en
konsekvensbeskrivning tas fram hur förslaget påverkar de som är i behov av trygghetslarm i
kommunen.
Roland Karlsson (C) och Arne Fransson (MP) yrkar bifall till Mikael Levanders yrkande.
Ordföranden ställer under proposition om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller
återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet
idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande proposition för omröstning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för att återremittera ärendet
Vid upprop avges 10 ja-röster och 5 nej-röster.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 47

Taxa hemsjukvård
Dnr 2015.0104

Sammanfattning
Socialchefen redovisar i skrivelse 2015-02-05 att översyn och justering av taxor har initierats
utifrån ändrade förutsättningar framförallt vad gäller utvecklingen inom hälso- och
sjukvårdsområdet. I översynen ingår även att jämföra och föreslå anpassningar i nivån på
avgifterna i Ulricehamn i förhållande till övriga landet.
Förvaltningen föreslår en höjning av avgiften för hemsjukvård från 209 kronor/månad till
289 kronor/månad. Avgiftshöjningen träder i kraft 2015-05-01 och justeras årligen enligt
prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas. Den nya tillämpningen av denna avgift innebär
att samtliga brukargrupper med hemsjukvårdsinsats ska omfattas. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2009-02-17, § 8, om avgiftsbefrielse för brukare inom socialpsykiatrin
upphävs därmed. Barn och ungdomar upp till 20 år är fortsatt avgiftsbefriade.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från socialchefen

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Avgift för hemsjukvård fastställs till 289 kronor/månad. Avgiften träder i kraft 2015-05-01 och
justeras årligen enligt prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas. Den nya tillämpningen av
denna avgift innebär att samtliga brukargrupper med hemsjukvårdsinsats ska omfattas. Vårdoch omsorgsnämndens beslut 2009-02-17, § 8, om avgiftsbefrielse för brukare inom
socialpsykiatrin upphävs därmed. Barn och ungdomar upp till 20 år är fortsatt avgiftsbefriade.
Mot beslutet reserverar sig Mikael Levander (NU).

sid

65

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 48

Politisk organisation
Dnr 2014.0539

Sammanfattning
Inför mandatperioden 2014-2018 har en utvärdering gjorts av den politiska organisationen
och kommunfullmäktige gav SP (det samlade presidiet) 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24, § 133, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med uppdrag att sammankalla samtliga gruppledare för att få till stånd en
så bred överenskommelse som möjligt.
SP överlämnar i skrivelse 2015-02-04 det reviderade dokumentet Riktlinjer för politisk
organisation i Ulricehamns kommun. I skrivelsen föreslås att riktlinjerna fastställs och att SP
även ges fortsatt uppdrag att ”lotsa” den politiska organisationen rätt och att ta de initiativ till
förändringar/justeringar som kan behöva göras.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 133
Skrivelse 2015-02-04 från SP

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun fastställs. Det samlade presidiet
(SP) ges även fortsatt uppdrag att ”lotsa” den politiska organisationen rätt och att ta de
initiativ till förändringar/justeringar som kan behöva göras.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 49

Ombudgetering av investeringsanslag
Dnr 2015.0105

Sammanfattning
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-02-05 att investeringsanslag i investeringsplan 2014
där projekten inte slutförts, ska ombudgeteras till 2015 och 2016 med återstående belopp eller
efter det behov som föreligger. Ombudgetering av beslutade projekt föreslås ske med 59,5 mkr
till 2015 och med 7 mkr till 2016. Totala investeringsbudgeten enligt kommunfullmäktiges
beslut uppgår till 133,2 mkr. Av detta har 53,8 mkr förbrukats under 2014. Ej förbrukade
medel per 2014-12-31 uppgår följaktligen till 79,4 mkr. Av överskottet föreslås ombudgetering
av totalt 66,5 mkr.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ombudgetering av investeringsanslag från 2014 till 2015 och 2016, godkänns enligt redovisat
underlag. Av ej förbrukade medel från 2014 ombudgeteras totalt 66 454,3 tkr (59 454,3 tkr till
2015 och 7000 till 2016).

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 50

Yttrande måldokument äldreomsorg
Dnr 2013.0173
Sammanfattning
Beredningen för välfärd lämnade 2014-06-23, § 66, ett förslag till måldokument för
äldreomsorg. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till måldokument till
kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen har därefter 2014-09-08 beslutat ge
förvaltning uppdraget att ta fram ett förslag till yttrande över måldokument för äldreomsorg
med avseende på laglighet, ekonomi och konsekvenser.
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och t f verksamhetschef äldreomsorg lämnar i
skrivelse 2014-12-09 ett yttrande över måldokumentet. I skrivelsen föreslås att måldokumentet godkänns. Vidare föreslås att kommunstyrelsen ges uppdraget att med
utgångspunkt från de delar som rör äldreomsorgsverksamheten i måldokumentet, ta fram
en ny äldreomsorgsplan för perioden 2016-2019.

Beslutsunderlag
Måldokument för äldrefrågor
Skrivelse 2014-12-09 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och t f verksamhetschef
äldreomsorg

Kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ställer sig bakom måldokumentet för framtidens äldreomsorg med stöd
av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser.
Kommunstyrelsen föreslås få uppdraget att arbeta enligt detta.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 51

Rapport – ej verkställda beslut SoL och LSS
Dnr 2014.0337
Sammanfattning
Ej verkställda beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) ska rapporteras till kommunens socialnämnd eller motsvarande och till
kommunens revisorer. Från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreligger skrivelse
2014-12-05 med rapport avseende tredje kvartalet 2014.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2014-12-05 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Rapporter för tredje kvartalet 2014 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs
därefter till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 52

Taxa för sotning och brandskyddskontroll
Dnr 2014.0683

Sammanfattning
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har 2014-12-12, § 56, beslutat att
godkänna taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och att föreslå
medlemskommunerna att fastställa de nya taxorna.

Beslutsunderlag
Beslut 2014-12-12 från Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs att gälla från och med
2015-05-01.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 53

Svar på motion om att göra kommunen fri från plastpåsar
Dnr 2011.0738

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2011-10-31, § 181, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V) om göra
kommunen fri från plastpåsar.
Samhällsbyggnadschefen redovisar i skrivelse 2015-01-22 att förvaltningen inte längre har
resurser att arbeta med miljöstrategiska frågor som inte är lagbundna och att frågan bör finnas
med i kommande budgetprocess. I skrivelsen föreslås att motionen anses besvarad med
hänvisning till det kommande budgetarbete.
Beslutsunderlag
Motion 2011-10-31 från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V)
Skrivelse 2015-01-22 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Av underlaget från kommunstyrelsens förvaltning framgår att förvaltningen bedömer att det
för närvarande inte finns resurser för arbete med miljöstrategiska frågor. Förvaltningen
betonar att frågan därför bör finnas med i kommande budgetprocess, för prioritering mellan
olika behov kopplat till kommunens övergripande vision och mål.
Det är vidare en politiskt prioriterad fråga för budget 2016 är att avsätta resurser för en
tillfällig fullmäktigeberedning i syfte att arbeta fram nya miljömål för Ulricehamns kommun.
Med hänvisning till detta, anses motionen besvarad.

sid

71

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 54

Svar på motion om tillsynstaxa för företag
Dnr 2010.0618

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2010-10-25, § 129, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Barbro Westermark (S), Jan-Olof Sundh (V) och Ingegerd Borg
Saviharju (MP) om förändring av tillsynstaxan för företag.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-01-22 att motionen anses besvarad med
hänvisning till att taxorna omarbetats sedan motionen inkom och att det årligen sker en
revidering av taxorna för att de ska vara skäliga för företagen.

Beslutsunderlag
Motion 2010-10-22 från Barbro Westermark (S), Jan-Olof Sundh (V) och Ingegerd Borg
Saviharju (MP)
Skrivelse 2015-01-22 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till att taxorna omarbetats sedan motionen inkom
och att det årligen sker en revidering av taxorna för att de ska vara skäliga för företagen.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 55

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Dnr 2015.0106

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-02-19 förslag till riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal, som tagits fram för att öka transparensen gentemot
byggherrar vid marktilldelning och exploateringsavtal.
I skrivelsen föreslås att riktlinjerna antas och vidare att delegation ges för markanvisning vid
direktanvisning enligt antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-19 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att anta riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal, delegeras till mark och exploateringsansvarig att ge markanvisning vid
direktanvisning, enligt antagna riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (avsnitt 4
mark – och fastighetsärenden, ny punkt 4.20).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal antas.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 56

Svar på motion – trafiksäkerhet Grönahögsvägen, Ulricehamn
Dnr 2014.0487

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-09-29, § 78, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Christoffer Brolin (C) och Jan-Åke Claesson (C) om trafiksituationen
på Grönahögsvägen, Ulricehamn.
Miljö- och samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-01-07 att motionen antas och att
miljö- och samhällsbyggnad tillförs 90 tkr för att bygga om vägen till en stadsmässig gata.

Beslutsunderlag
Motion 2014-03-11 från Christoffer Brolin (C) och Jan-Åke Claesson (C)
Skrivelse 2015-01-07 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Av underlaget från kommunstyrelsens förvaltning framgår att förvaltningen avser att lämna en
samlad ansökan om investeringsmedel för gator, vägar, trafikåtgärder med mera. I denna
ansökan kommer en anpassning av trafiksituationen på Grönahögsvägen, Ulricehamn, att
ingå.
Motionen anses härigenom besvarad.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 57

Kommunalt partistöd
Dnr 2014.0439

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29, § 93, att fastställa regler för partistöd att gälla
från och med mandatperioden 2014-2018.
T f kanslichef föreslår i skrivelse 2015-02-11 att reviderade regler antas för att nå en bättre
anpassning till partiernas rutiner med årsmöten och revision. Mot denna bakgrund föreslås nu
följande ändring av de tider som anges i 5 § om årlig utbetalning:
Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad.
Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april året
efter det år partistöd utbetalts för.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL inte lämnats in inom
föreskriven tid (senast 1 april året efter det år partistöd utbetalts för) utbetalas inget stöd för
nästkommande år .

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-11 från t f kanslichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Reviderade regler antas för kommunalt partistöd, där 5 § om årlig utbetalning ges följande
lydelse:
Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad.
Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april året
efter det år partistöd utbetalts för.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL inte lämnats in inom
föreskriven tid (senast 1 april året efter det år partistöd utbetalts för) utbetalas inget stöd för
nästkommande år .

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 58

Kommunstyrelsens delegation
Dnr 2015.0108

Sammanfattning
T f kanslichef redovisar i skrivelse 2015-02-05 att en översyn gjorts av kommunstyrelsens
delegation. Översynen föranleds i huvudsak av en reviderad förvaltningsorganisation men i
samband med det har en genomgång också gjorts av förändrad lagstiftning med mera. Efter en
förnyad bedömning inom förvaltningen, föreslås vidare att vissa ärendegrupper överförs till
individnämnden, då de avser myndighetsutövning mot enskild.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från t f kanslichef

Kommunstyrelsens beslut
Delegationsordning för kommunstyrelsen fastställs att gälla från och med 2015-04-01.

Beslutet lämnas till
kommunchef
sektorschef
chef i stabsfunktion
verksamhetschef
författningshandbok

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 59

Kommunstyrelsens budget 2015
Dnr 2014.0494

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-24, § 131, budget för 2015 och flerårsbudget 20162017.
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2015-02-06 förslag till internbudget för kommunstyrelsen 2015 med förslag att verksamhetens nettoramar fastställs enligt detta.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-06 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt förslag till internbudget för kommunstyrelsen
2015.

Beslutet lämnas till
kommunchef
ekonomichef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 60

Investering – lärande (elevregister)
Dnr 2015.0109

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 2015-02-05 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
sektor lärande 2,3 mkr för elevregister. Ekonomichefen föreslår att kompensation inte ges för
ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning, sektor lärande, ges investeringsmedel med 2,3 mkr för
elevregister. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
lärande/barn- och utbildningschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 61

Investering - fastighet (Ekero)
Dnr 2015.0111

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 2015-02-03 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
fastighet med 1 mkr för brandskyddsåtgärder på Ekero. Ekonomichefen föreslår att
kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-03 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 1 mkr
för brandskyddsåtgärder på Ekero. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
servicechef
verksamhetschef fastighet

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 62

Rapport - boende funktionsnedsättning
Dnr 2014.0175

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har genom flera beslut under 2014 gett förvaltningen i uppdrag att redovisa
planerat och pågående arbete för boendefrågan inom funktionsnedsättning och en preliminär
uppskattning av investeringskostnader inför arbetet med budget 2015.
I skrivelse 2014-10-06 från t f chef välfärd, lärande och samhällsutveckling och
verksamhetschef funktionsnedsättning föreslogs 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-03, § 266, att ge förvaltningen uppdraget att starta en
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.
I skrivelse 2015-02-05 överlämnar socialchefen en lägesrapport med en första redovisning
utifrån de 9 punkter som är vägledande för uppdraget. I skrivelsen föreslås att rapporten
godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-03, § 266
Skrivelse 2015-02-05 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningens redovisning utgör en delrapport i det viktiga arbetet med att säkerställa boende
inom verksamheten funktionsnedsättning. Förvaltningens arbete fortsätter och en ny
avrapportering ska lämnas till kommunstyrelsen i 2015-10-08.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef, verksamhetschef funktionsnedsättning

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 63

Avtal med privata utförare personlig assistans och ersättningsnivå
Dnr 2015.0112

Sammanfattning
Socialchefen överlämnar i skrivelse 2015-01-30 05 förslag till nytt grundavtal med privata
utförare/anordnare av personlig assistans och förslag till ändring av ersättningsnivån.
Av skrivelsen framgår att kommunen idag saknar avtal med assistansbolag, där kommunen
betalar ut ersättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta
medför att kommunens och bolagens skyldigheter och ansvar gentemot varandra inte är
reglerade. Kommunen betalar idag ut ersättningen i enlighet med Försäkringskassans
schablonersättning. Socialchefen föreslår i utredningen att denna ersättningsnivå ska beräknas
utefter den faktiska timkostnad kommunen har för sin assistans i egen regi. Ersättningsnivån
föreslås fastställas till 264 kronor/tim för privat utförare av personlig assistans från
2015-05-01.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från socialchefen

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Cristina Bernevång (KD) på grund av jäv.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisat förslag till nytt grundavtal med privata utförare/anordnare av personlig assistans,
godkänns. Bland annat innebär avtalet att ersättningsnivån justeras till 264 kr/utförd
assistanstimme. Beslutet gäller från och med 2015-05-01.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02

§ 64

Patientsäkerhet
Dnr 2014.0243

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2014-05-05, § 124, beslutat att godkänna patientsäkerhetsberättelse
2013. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt förvaltningen att upprätta en
åtgärdsplan för de övergripande mål och strategier som anges för 2014.
Socialchefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska överlämnar i skrivelse 2015-02-05 en
åtgärdsplan som upprättats med 2013 års patientsäkerhetsberättelse som grund. I skrivelsen
föreslås att vårdgivaren ställer sig bakom den upprättade åtgärdsplanen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-05-05, § 124
Skrivelse 2015-02-05 från socialchefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den upprättade åtgärdsplanen.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 65

Yttrande – ändrad inkomstutjämning
Dnr 2015.0043

Sammanfattning
Finansdepartementet lämnar i remiss 2015-01-16 kommunen möjlighet att lämna yttrande
över promemorian Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting.
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2015-02-05 förslag till yttrande, som innebär att
kommunen delar Finansdepartementets uppfattning att det är angeläget att de föreslagna
förändringarna genomförs snarast, med ikraftträdande den 1 januari 2016.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-01-16 från Finansdepartementet
Skrivelse 2015-02-05 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningens skrivelse 2015-03-02 lämnas som kommunstyrelsen yttrande. Av detta
framgår att kommunstyrelsen delar Finansdepartementets uppfattning att det är angeläget att
de föreslagna förändringarna genomförs snarast, med ikraftträdande den 1 januari 2016.

Beslutet lämnas till
Finansdepartementet
ekonomichef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 66

Utredning om platser på särskilt boende
Dnr 2015.0113

Sammanfattning
Socialchefen överlämnar i skrivelse 2015-01-12 en utredning om platser på särskilt boende. I
skrivelsen redovisas att i slutet av 2013 anlitades en extern konsult för att utreda ett
budgetunderskott inom äldreomsorgen. Konsulten tog fram en rapport med
förbättringsområden. En projektgrupp tillsattes därefter för att ta fram en åtgärdsplan för
äldreomsorgen. Åtgärdsplanen resulterade i 17 delprojekt varav nr 18 handlade om
dimensionering av platser på särskilda boenden. Den nu överlämnade rapporten, som är
resultatet av uppdraget, beskriver att målgruppen för särskilda boenden kommer att se
annorlunda ut i framtiden och att det därmed kommer att finnas andra behov. Rapporten
föreslår ett antal åtgärder och när de är genomförda bör en utvärdering ske av hur de fallit ut
och en ny boendeplan bör tas fram.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-01-12 från socialchefen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att


ta fram en plan för hur korttidsvården kan utformas, där en ny strategi för
hemtagningsteam finns med. Planen ska återrapporteras till kommunstyrelsen
2015-06-03. En pilotstudie kring hemtagningsteam har redan tagits fram och kan
fungera som underlag



göra en genomlysning för att säkerställa den framtida demensvården, både permanent
och korttid (inkl. växelvård). Fokus för utredningen bör vara att skapa renodlade
gruppboenden för demens så att rätt kompetens finns



genomföra en utredning i särskild ordning av hur Ekero ska utformas i framtiden, som
ska ligga till grund inför budget 2016



ta fram en kostnads- och genomförandeplan för att optimera Hökerumsgården ur ett
trygghets- och gemenhetsperspektiv. Gemensam matsal och de två längorna intill
Hökerumsgården bör ses över



sätta ihop en projektgrupp som jobbar med möjligheterna att agera mer aktivt när det
gäller trygghetsboende eller liknande

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 67

Redovisning av kränkande behandling
Dnr 2014.0495

Sammanfattning
Barn- och utbildningschefen redovisar i skrivelse 2015-02-05 att skolområden förskolan till
och med årskurs 6 samt årskurs 7-9 och Tingsholm har gjort en uppföljning av antalet
kränkningar som förekom inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och som
anmäldes till skolhuvudmannen under höstterminen 2014. I skrivelsen föreslås att
redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från barn- och utbildningschefen

kommunstyrelsens beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 68

Tingsholmsgymnasiets kvalitetsarbete 2013/2014
Dnr 2015.0110

Sammanfattning
Barn- och utbildningschefen och verksamhetschef årskurs 7-9 och Tingsholm redovisar i
skrivelse 2015-02-05 att ett dokumenterat systematiska kvalitetsarbete ska genomföras på
enhetsnivå. I skrivelsen överlämnas den uppföljning som gjorts av måluppfyllelsen genomförts
på Tingsholm läsåret 2013- 2014 med förslag att rapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från Barn- och utbildningschefen och verksamhetschef årskurs 7-9 och
Tingsholm

Kommunstyrelsens beslut
Rapporten om kvalitetsarbete Tingsholmsgymnasiet 2013-2014, läggs till handlingarna

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef, verksamhetschef årskurs 7-9 och Tingsholm

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 69

Earth hour
Dnr 2014.0180

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-23, § 81, att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa till
kommunstyrelsen vad det skulle kosta att medverka vid WWF Earth hour 2015.
Miljö- och samhällsbyggnadschefen redovisar i skrivelse 2015-02-02 att kostnaden för att
släcka ner utebelysningen i Ulricehamn och Ulricehamns energis lokaler, är ca 5 tkr. Att släcka
ner kommunens samtliga lokaler (54 objekt) skulle kosta ca 45 tkr. Att bara släcka
förvaltningslokaler i stadshuset, på Höjdgatan och eventuellt någon mer byggnad, kan göras
inom ramen för normal drift genom fastighetsjouren. Kostnaden för att släcka ner samtliga
lokaler baseras på att kommunen måste köpa insatstid utanför ordinarie arbetstid för att
kunna genomföra nedsläckningen. Kostnaden för arbetstid i övrigt inom förvaltningen har inte
beräknats såsom information/marknadsföring, samordning etc.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-23, § 81
Skrivelse 2015-02-02 från samhällsbyggnadschef

Protokollsanteckning
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun deltar i WWF Earth hour 2015 och noterar att kostnaden för att släcka
ner utebelysningen i Ulricehamn och Ulricehamns energis lokaler, beräknats till ca 5 tkr.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef
ekonomichef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 70

Svar på medborgarförslag – pendelparkering Kinnared
Dnr 2014.0570

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 128, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Maria Sjögren om pendelparkering vid Kinnared Hössna-korsningen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-01-22 att medborgarförslaget avslås med
hänvisning till att Trafikverket är väghållare. Kommunen kommer dock att informera
Trafikverket om behovet av en pendelparkering.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-11-06 från Maria Sjögren
Skrivelse 2015-01-22 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Av förvaltningens underlag framgår att Trafikverket är väghållare vid den aktuella korsningen.
Mot denna bakgrund avslås medborgarförslaget men Trafikverket kommer att informeras om
behovet av en pendelparkering.

Beslutet lämnas till
Maria Sjögren
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02
§ 71

Svar på medborgarförslag – rullskidbana Lassalyckan
Dnr 2014.0472

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-09-29, § 85, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Ludwig Johansson om rullskidbana vid Lassalyckan.
Servicechefen föreslår i skrivelse 2015-01-20 att medborgarförslaget avslås på grund av
ekonomiska skäl med stora kostnader för anläggning och underhåll.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-09-19 från Ludwig Johansson
Skrivelse 2015-01-20 från servicechefen

Kommunstyrelsens beslut
Med hänvisning till de stora kostnaderna för anläggning och underhåll av en rullskidbana,
avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till
Ludwig Johansson
servicechef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-02-03
§ 72

Svar på medborgarförslag – rullskidbana Lassalyckan
Dnr 2014.0473

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-09-29, § 86, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Ludvig Holmberg om rullskidbana vid Lassalyckan.
Servicechefen föreslår i skrivelse 2015-01-20 att medborgarförslaget avslås på grund av
ekonomiska skäl med stora kostnader för anläggning och underhåll.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-09-19 från Ludvig Holmberg
Skrivelse 2015-01-20 från servicechefen

Kommunstyrelsens beslut
Med hänvisning till de stora kostnaderna för anläggning och underhåll av en rullskidbana,
avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till
Ludvig Holmberg
servicechef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-03-02

§ 73

Yttrande till förvaltningsrätten – utdömande av särskild avgift
Dnr 2014.0527

Sammanfattning
Förvaltningsrätten ger i skrivelse 2015-01-20 kommunen föreläggande att yttra sig över en
ansökan från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om särskild avgift. IVO yrkar att
förvaltningsrätten ska ålägga kommunen en särskild avgift för ej verkställt beslut enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Från socialchefen föreligger skrivelse 2015-02-10 med förslag att kommunstyrelsen som
yttrande till förvaltningsrätten inte motsätter sig IVO:s framställan i sak. Om
förvaltningsrätten beslutar om utdömande av särskild avgift, så föreslår förvaltningen att
kommunen yrkar att rätten beslutar om en nedsättning av avgiften med hänvisning till det
svåra rekryteringsläget.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-01-20 från förvaltningsrätten i Jönköping
Skrivelse 2015-02-10 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut
Som kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten, anförs att kommunen inte motsätter
sig IVO:s framställan i sak. Om förvaltningsrätten beslutar om utdömande av särskild avgift, så
yrkar kommunstyrelsen att rätten beslutar om en nedsättning av avgiften med hänvisning till
det svåra rekryteringsläget av kontaktpersoner.

Beslutet lämnas till
förvaltningsrätten i Jönköping
välfärd/socialchef, tf verksamhetschef funktionsnedsättning
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Information
Dnr 2015.0083
1.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 2015-01-12.

2.

Direktionsprotokoll 2015-01-30, Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen.

3.

Ladda ner och läs nyhetsbrev från FoU Sjuhärad Välfärd, www.fous.se/nyhetsbrev .

4.

Protokoll fört vid Boråsregionens Etableringsråd 2015-01-27.

5.

Sveriges Kommuner och Landsting
Pressmeddelande – Många utmaningar väntar kommuner och landsting
(ekonomirapporten).

