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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Onsdag den 1 april 2015 kl. 8.00-12.00, 13.00-15.30, 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), §§ 75-79, 81-96, 98-103
Aila Kiviharju (SD) tjg för Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP) kl 13.00-15.30, §§ 78-103
Birgit Andersson (FP)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Mattias Remar (S), §§ 75-95, 99-103
Aira Eriksson (S) §§ 75-96, 98-103
Tommy Mårtensson (S)
Catharina Örtendal (M)
Sebastian Gustavsson (M)
Wiktor Öberg (M)
Mikael Dahl (C) tjg §§ 80, 97
Victor Sund (C)
Mats Bogren (NU)
Petra Wolf (MP) tjg §§ 75-77
Roland Eriksson (FP)
Bengt Andelius (KD)
Roger Andersson (V) §§ 75-91, 93, 95-103
Per Johansson
Stadshuset 2015-04-08, kl 13.00

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-04-01
Datum då anslaget sätts upp 2015-04-08 Datum då anslaget tas ner ………………………..
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin
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Övriga närvarande

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Håkan Sandahl, kommunchef
Carita Brovall, socialchef
Isabelle Wikström, servicechef
Niklas Anemo, ekonomichef
Lars Lindbergh, personalchef
Katrin Högborn, kommunikationschef
Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef
Maria Johansson, verksamhetschef äldreomsorg
Maria Nordgren, enhetshef individ och familjeomsorg och arbete
Magnus Andersson, verksamhetschef individ och familjeomsorg
och arbete
Elisabeth Johansson, verksamhetschef förskola till åk 6
Gunnar Scorenius, nämndsekreterare
Ottilia Lönnqvist, ekonom
Niklas Ternstedt, informatör
Anita Dalengren, tf kanslichef

Anita Dalengren

Mattias Josefsson (S)

Per Johansson (M)
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 75

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut
Som ny punkt 8 tillförs förslag om ny taxa för trygghetslarm. Med denna ändring fastställs
ärendelistan.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 76

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 168/2015
Tilldelningsbeslut för upphandling av varor och tjänster inom budget och ansvarsområde.
Verksamhetschef 2015-02-16
Nr 172/2015
Upphandling för att verkställa investeringsprojekt som särskilt beslutats av
kommunstyrelsen.
Verksamhetschef 2015-02-13
Nr 167/2015
Besluta om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet.
T f kommunchef 2015-02-13

4

Fastighetsärenden
Nr 188/2015
Lämna medgivande/ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om
inteckning/inskrivning/upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-03-02
Nr 186-187/2015
Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering/gemensamhetsanläggning m.m.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-03-02
Nr 162, 175, 180, 195, 198/2015
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med
kommunfullmäktige fastställda markpriser.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-02-11, 2015-02-19, 2015-02-24, 2015-03-03,
2015-03-09
Nr 161, 163, 166, 169-170, 176-179/2015
Godkänna avtal om ersättning för intrång, markupplåtelse för ledning/ar, väg, servitut
eller nyttjanderätt i övrigt i av annan ägd fastighet.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-02-11, 2015-02-13, 2015-02-16, 2015-02-19,
2015-02-20
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Nr 189/2015
Godkänna avtal om arrende, jakträtt, servitut, vägrätt, parkering och andra
nyttjanderätter avseende kommunens fastigheter, även som uppsäga/nyteckna avtal.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-03-02
Nr 182, 204-206/2015
KS 2015.0030
Upplåta allmän plats samt avge yttrande över framställningar om uppsättande av skyltar
och ställningar m.m.
Enhetschef 2015-02-24, 2015-03-10
6

Kulturärenden
Nr 190/2015
KS 2015.0115
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Enhetschef 2015-03-02

7

Personalärenden
Nr 171, 181, 191-194, 196, 199-200, 202-203/2015
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom
budget.
Enhetschef 2015-02-17, 2015-02-11, 2015-02-20, 2014-11-17, 2014-12-16, 2014-11-13,
2015-02-27, 2015-02-24
Personalchef 2015-01-26, 2015-02-10
Nr 201/2015
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden och
tillfälliga anställningar, 2015-01-01--2015-03-10.
Personalchef 2015-03-10
Nr 183-185/2015
Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2015-02-25, 2015-02-24, 2015-02-23
Nr 164, 197/2015
Besluta om deltagande i kurser, konferenser för förtroendevalda i KF (med undantag för
beredningsledare/vice beredningsledare och ledamöter i beredningar inom ramen för
beredningens uppdrag).
Kommunfullmäktiges vice ordförande 2015-02-12, 2015-03-02

16 Grundskolan
Nr 174/2015
Prövning om ett barn ska tas emot i grundsärskolan.
Verksamhetschef 2015-02-04
17

Gymnasieskolan
Nr 173/2015
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen.
Rektor 2015-02-18

Beredande utskottets protokoll 2015-02-20, § 3.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 77

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/
verksamhetsrapporter.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 78

Årsredovisning 2014 Ulricehamns kommun
Dnr 2015.0179

Sammanfattning
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2015-03-09 årsredovisning för Ulricehamns kommun
2014. I årsredovisningen ingår personalekonomisk redovisning och som bilagor till
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag.
Av skrivelsen framgår att det ekonomiska resultatet för kommunen 2014 uppgår till +29 mkr.
Resultatet påverkas i viss mån av jämförelsestörande kostnader till följd av övergång till
komponentavskrivning.
Investeringarna under 2014 uppgick till 53,8 mkr (2013: 64,9 mkr).
Det ekonomiska resultat 2014 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är
uppfyllt.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-09 från ekonomichefen

Protokollsanteckning
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår ordföranden att följande justeringar görs i
årsredovisningen:
- Ny not 22 Eget kapital
- Kompletterande text under Risk och kontroll i ekonomisk översikt
- Revidering i not 6 Finansiella kostnader
- Kompletterande text under not 5 Finansiella intäkter
- Kompletterande text i slutet på avsnittet Sammanställd redovisning, Redovisningsprinciper
- Revidering i not 16 Pensionsförpliktelser

Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2014 fastställs (med justeringar i enlighet med ordförandens förslag).
Årsredovisningen överlämnas till revisorerna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen 2014 godkänns.
Av 2014 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens
resultatutjämningsreserv.
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
Kommunens revisorer

sid

99

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 79

Rapport ej verkställda beslut – SoL och LSS
Dnr 2015/7

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 socialchefen föreligger skrivelse 2015-02-06 med rapport
avseende fjärde kvartalet 2014.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-06 från socialchefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Rapporter för fjärde kvartalet 2014 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs
därefter till handlingarna.
Det noteras att kommunstyrelsen i mars 2015 fick en delrapport från förvaltningens arbete
med att säkerställa boende inom verksamhet funktionsnedsättning. Förvaltningens arbete
fortsätter och en ny avrapportering ska lämnas till kommunstyrelsen i oktober. Vidare noteras
att arbetet med att rekrytera kontaktpersoner behöver intensifieras.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 80

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.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26, § 48, att återremittera ärendet och att en
konsekvensbeskrivning tas fram över hur avgiften slår mot brukarna.
I skrivelse 2015-03-27 från socialchefen, redovisas hur den nya avgiften påverkar de brukare
som har analoga larm.

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Liselotte Andersson (C) på grund av jäv.
Mattias Josefsson (S) yrkar att avgift för insatsen trygghetslarm i ordinärt boende, fastställs till
200 kr/månad. Avgiften justeras årligen enligt prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas.
Avgiften ska gälla från och med 2015-05-01 och kommunfullmäktiges beslut förklaras
omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 48
Skrivelse 2015-03-27 från socialchefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Avgift för insatsen trygghetslarm i ordinärt boende, fastställs till 200 kr/månad. Avgiften
justeras årligen enligt prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas. Avgiften ska gälla från och
med 2015-05-01 och kommunfullmäktiges beslut förklaras omedelbart justerad.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 81

Investering – fastighet (arbetsmiljöåtgärder)
Dnr 2015.0180

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 2015-03-04 att ansökan beviljas till fastighet för
investeringsmedel avseende arbetsmiljöåtgärder med 1 mkr. Ekonomichefen föreslår att
kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-04 från ekonomichefen

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

Beslutet lämnas till
ekonomichef
servicechef
verksamhetschef fastighet
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 82

Investering – fastighet (energieffektiviseringar)
Dnr 2015.0181

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 2015-03-04 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
fastighet med 3 mkr för energieffektiviseringsåtgärder. Ekonomichefen föreslår att
kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-04 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 3 mkr för
energieffektiviseringsåtgärder. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
servicechef
verksamhetschef fastighet
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 83

Reglemente KPR och KHR
Dnr 2014.0453

Sammanfattning
I samband med utvärdering av den politiska organisationen i kommunen, gav
kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen att skapa former för en formaliserad
dialog med pensionärs- och handikappföreningar.
T f kanslichef redovisar i skrivelse 2015-03-04 att förslag till reglemente tagits fram för
kommunalt pensionärsråd (KPR) och kommunalt handikappråd (KHR). Dessa reglementen
föreslås antas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-04 från t f kanslichef

Kommunstyrelsens beslut
Reglemente för kommunalt pensionärsråd (KPR) och kommunalt handikappråd (KHR) antas.

Beslutet lämnas till
kommunchef
socialchef
samhällsbyggnadschef
Inga-Kersti Skarland (S)
Per Johansson (M)
författningshandboken
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 84

Kvalitetsrapport – lärande
Dnr 2015.0182

Sammanfattning
Barn- och utbildningschefen redovisar i skrivelse 2015-03-04 att i enlighet med vad som sägs i
skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomföras på huvudmannanivå och på
enhetsnivå. Arbetet ska dokumenteras. Inom sektor lärande har en uppföljning gjorts av
måluppfyllelsen läsåret 2013/2014 inom förskolan, grundskolan, fritidshemsverksamheten
och grundsärskolan. Resultatet har sammanställts i en rapport.
I skrivelsen föreslås att rapporten läggs till handlingarna och att förvaltningen ges i uppdrag
att arbeta med de utvecklingsområden som anges i rapporten.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-04 från barn- och utbildningschefen

Kommunstyrelsens beslut
Rapporten läggs till handlingarna och förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med de
utvecklingsområden som anges i rapporten.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef, verksamhetschef förskola till åk 6, verksamhetschef åk 7
till 9 och Tingsholm, verksamhetschef barn- och elevhälsa
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 85

Redovisning till Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning
Dnr 2013.0504

Sammanfattning
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av kommunens styrning mot
nationella mål. Skolinspektionen harv därefter i beslut 2014-04-11 identifierat tre områden
där utvecklingsarbete behöver inledas.
Förvaltningen överlämnade i skrivelse 2014-05-07 en planering för denna styrning och
ledning. Bland annat anges avstämningspunkter för arbetet med de olika delarna i
Skolinspektionens beslut. Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-02, § 137, att fastställa
planeringen för utvecklingsarbete avseende huvudmannens styrning och ledning mot
nationella mål. Planeringen översändes också till Skolinspektionen.
I skrivelse 2015-03-04 överlämnar barn- och utbildningschefen en redovisning av vidtagna
åtgärder och föreslår att kommunstyrelsen godkänner denna.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut 2014-04-11
Skrivelse 2014-05-07 från chef välfärd, lärande samt samhällsutveckling och
verksamhetschefer skolområde nord och syd
Skrivelse 2015-03-04 från barn- och utbildningschefen

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av vidtagna åtgärder avseende huvudmannens styrning och ledning mot
nationella mål, godkänns och översänds till Skolinspektionen.

Beslutet lämnas till
Skolinspektionen
lärande/barn- och utbildningschef
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 86

Ersättningsnivåer 2015 fristående gymnasieskolor
Dnr 2014.0624

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-16, § 319, att fastställa preliminära bidragsbelopp för
2015 för fristående gymnasieskolor. Av kapitel 16 i skollagen framgår att hemkommunen ska
lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten.
Barn- och utbildningschefen redovisar i skrivelse 2015-03-09 att förvaltningen uppdaterat
prislistorna och utarbetat förslag på slutgiltiga ersättningsnivåer för fristående gymnasieskolor
för kalenderåret 2015. I skrivelsen föreslås att dessa slutgiltiga ersättningsnivåer fastställs.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-09 från barn- och utbildningschefen

Kommunstyrelsens beslut
Slutgiltiga ersättningsnivåer för 2015 för fristående gymnasieskolor fastställs.
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-16, § 319, upphör att gälla.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef
ekonomichef
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 87

Ersättningsnivåer 2015 fristående förskoleklasser och grundskolor
Dnr 2014.0622

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-16, § 317, att fastställa preliminära bidragsbelopp för
2015 för bland annat fristående förskoleklasser och grundskolor. Av kapitel 9 och 10 i
skollagen framgår att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid
skolenheten.
Barn- och utbildningschefen redovisar i skrivelse 2015-03-09 att förvaltningen uppdaterat
prislistorna och utarbetat förslag på slutgiltiga ersättningsnivåer för fristående förskoleklasser
och grundskolor för kalenderåret 2015. I skrivelsen föreslås att dessa slutgiltiga
ersättningsnivåer fastställs.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-09 från barn- och utbildningschefen

Kommunstyrelsens beslut
Slutgiltiga ersättningsnivåer för 2015 för fristående förskoleklasser och grundskolor fastställs.
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-16, § 317, ersätts i de delar som gäller förskoleklass och
grundskola.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef
ekonomichef
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 88

Detaljplan Ubbarp 8:20 m fl
Dnr 2012.0600

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-03-03 förslag till detaljplan för
Ubbarp 8:20 m fl. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av livsmedelshandel i
anslutning till planerat motorvägsmot. I skrivelsen föreslås att detaljplanen ställs ut
för granskning.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-03 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl (daterad 2013-12-06, rev 2015-03-04) ställs ut för granskning.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 89

Detaljplan Vist 10:25 m fl
Dnr 2012.0601

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-03-03 förslag till detaljplan för
Vist 10:25 m fl. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av bilservice och
snabbmatsrestaurang i anslutning till planerat motorvägsmot. I skrivelsen föreslås att
detaljplanen ställs ut för granskning.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-03 samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Vist 10:25 m fl (daterad 2013-12-06, rev 2015-03-04) ställs ut för granskning.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 90

Ekonomisk uppföljning februari 2015
Dnr 2014.0494

Sammanfattning
Enligt de ekonomiska styrprinciperna i budget 2015, ska en översiktlig ekonomisk uppföljning
göras för hela den kommunala organisationen per februari och oktober. Dessa uppföljningar
ska redovisas till kommunstyrelsen.
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2015-03-23 uppföljning per februari med förslag att
rapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-23 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Ekonomisk uppföljning per februari 2015 läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
ekonomichef

sid

111

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 91

Överenskommelse – mottagande av nyanlända invandrare
Dnr 2015.0140

Sammanfattning
Från Länsstyrelsen Västra Götalands län föreligger förslag till överenskommelse om
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Enligt förslaget åtar sig kommunen att
årligen från och med 2015-01-01 ta emot 60 nyanlända för bosättning i kommunen genom
anvisning från Arbetsförmedlingen. Det beräknade talet för nyanlända som bosätter sig på
egen hand i kommunen, är enligt förslag till överenskommelse 20 pers (inklusive de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd). Det vill säga att det totala mottagandet för
kommunen beräknas bli 80 personer.
Socialchefen föreslår i skrivelse 2015-03-05 att förslag till överenskommelse godkänns om
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare innebärande ett mottagande av totalt 80
personer per år från och med 2015-01-01.

Beslutsunderlag
Överenskommelse från länsstyrelsen
Skrivelse 2015-03-05 från socialchefen

Protokollsanteckning
Ordföranden (S) yrkar att överenskommelse med Länsstyrelsen Västra Götalands län om
mottagande och bosättning av totalt 80 nyanlända invandrare per år från och med 2015-01-01
godkänns.
Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Catharina Ståhl Lind (S),
Per Johansson (M), Roland Karlsson (C), Ann Stockzelius (C), Liselotte Andersson (C), Mikael
Levander (NU), Arne Fransson (MP), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och JanOlof Sundh (V) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Överenskommelse godkänns med Länsstyrelsen Västra Götalands län om mottagande och
bosättning av totalt 80 nyanlända invandrare per år från och med 2015-01-01.
Mot beslutet reserverar sig Aila Kiviharju (SD).

Beslutet lämnas till
Länsstyrelsen Västra Götalands län
välfärd/socialchef, verksamhetschef individ- och familjeomsorg och arbete

sid

112

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 92

Överenskommelse om asylplatser – ensamkommande barn
Dnr 2015.0141

Sammanfattning
Från Länsstyrelsen Västra Götalands län föreligger förslag till överenskommelse om
anordnande av boende för asylsökande barn, så kallade ensamkommande barn.
Socialchefen föreslår i skrivelse 2015-03-05 att överenskommelse om asylplatser godkänns
innebärande att kommunen förbinder sig att från och med 2015-05-01 och löpande hålla
10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn.

Beslutsunderlag
Överenskommelse från länsstyrelsen
Skrivelse 2015-03-05 från socialchefen

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Roger Andersson (V) på grund av jäv.
Ordföranden (S) yrkar att överenskommelse om asylplatser vilket innebär att kommunen
förbinder sig att från och med 2015-05-01 och löpande hålla 10 boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande asylsökande barn godkänns.
Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Catharina Ståhl Lind (S),
Per Johansson (M), Roland Karlsson (C), Ann Stockzelius (C), Liselotte Andersson (C), Mikael
Levander (NU), Arne Fransson (MP), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och JanOlof Sundh (V) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Överenskommelse om asylplatser godkänns vilket innebär att kommunen förbinder sig att från
och med 2015-05-01 och löpande hålla 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande
asylsökande barn.
Mot beslutet reserverar sig Aila Kiviharju (SD).

Beslutet lämnas till
Länsstyrelsen Västra Götalands län
välfärd/socialchef, verksamhetschef individ- och familjeomsorg och arbete

sid

113

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 93

Riktlinjer för försörjningsstöd
Dnr 2015/12

Sammanfattning
Socialchefen överlämnar i skrivelse 2015-03-04 förslag till reviderade riktlinjer för
försörjningsstöd. Ny lagstiftning och rättsliga utslag i domstol beaktas och bevakas fortlöpande
av verksamheten och ska vid behov också leda till att riktlinjerna för försörjningsstöd
revideras. Syftet med riktlinjer för försörjningsstöd är likabehandling när det gäller såväl
bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd, som insatser som skall
erbjudas från individ- och familjeomsorgen. Riktlinjerna skall samtidigt ge stöd och
vägledning för handläggningen.
I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till reviderade riktlinjer
för försörjningsstöd att gälla från och med 2015-06-01.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-04 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för försörjningsstöd antas att gälla från och med 2015-06-01.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef, verksamhetschef individ- och familjeomsorg och arbete
författningshandboken

sid

114

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 94

Yttrande till IVO – tillsyn socialtjänsten
Dnr 2014.0061

Sammanfattning
Socialchefen överlämnar i skrivelse 2015-03-04 förslag till yttrande till IVO (Inspektionen för
vård och omsorg) med redovisning av åtgärder som rör tillsyn av socialtjänsten barn och unga.
IVO har som tillsynsmyndighet granskat kommunens socialtjänst, barn och unga, och då
funnit brister i handläggning och dokumentation. IVO gjorde en ny tillsyn av verksamheten i
februari 2014. Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande till IVO med redovisning av
åtgärder som vidtagits och om det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Beslut 2015-02-11 från IVO
Skrivelse 2015-03-04 från socialchefen

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Roger Andersson (V) på grund av jäv.

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningens skrivelse översänds som kommunstyrelsens yttrande till IVO.
Verksamheten individ- familjeomsorg och arbete ges uppdraget att senast i oktober 2015 till
kommunstyrelsen presentera en mer detaljerad beskrivning av vilka åtgärder som är vidtagna
utifrån IVO:s synpunkter och kritik och även föreslå en plan för hur kommunstyrelsen
fortsättningsvis kan följa upp arbetet med kvalitetssäkring vad gäller handläggning och
dokumentation inom området barn och unga.

Beslutet lämnas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
välfärd/socialchef, verksamhetschef individ- och familjeomsorg och arbete

sid

115

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 95

Patientsäkerhetsberättelse 2014
Dnr 2015/17

Sammanfattning
Socialchefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska överlämnar i skrivelse 2015-03-03
patientsäkerhetsberättelse för vådgivare 2014. Patientsäkerhetsberättelsen har syftet att ge
vårdgivaren bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och att det blir enklare
att ge andra intressenter tillgång till information.
En patientsäkerhetsberättelse ska åtföljas av en åtgärdsplan för det nya verksamhetsåret. En
sådan antogs av kommunstyrelsen 2015-03-02, § 64, utifrån patientsäkerhetsberättelsen för
2013, men där även innehållet i denna patientsäkerhetsberättelse för 2014 är beaktat.
Åtgärdsplanen behöver därför inte revideras.
I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen noterar att patientsäkerhetsberättelse för 2014 är
upprättad och därmed kan läggas till handlingarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-03 från socialchefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kommunstyrelsens beslut
Patientsäkerhetsberättelse för 2014 godkänns.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska

sid

116

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 96

Bidrag till kostnadskrävande projekt föreningar
Dnr 2015.0032

Sammanfattning
Servicechefen redovisar i skrivelse 2015-03-03 att utifrån fastställda regler för
föreningsbidrag, kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt. Av skrivelsen
framgår att 2015 finns 704 tkr budgeterat för bidrag. Ansökningar till 15 projekt har
inkommit från 12 föreningar. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar
bidrag med 704,5 tkr fördelat enligt bilaga 2.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-03 från servicechefen

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Mattias Remar på grund av jäv.

Kommunstyrelsens beslut
Bidrag till kostnadskrävande projekt för föreningar beviljas med 704 572 kr fördelat enligt
följande:
Förening

Bidrag

Ulricehamns Konståkningsklubb

200 000:-

år 2 av 2

Marbäcks IF

105 000:-

år 2 av 3

Gällstads AIS

101 250:-

Härna LTK

132 500:-

Trädets IF

48 000:-

Vegby SK

117 822:-

Beslutet lämnas till
servicechef
verksamhetschef kultur och fritid

år 1 av 2

sid

117

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 97

Bidrag till kostnadskrävande projekt samlingslokaler
Dnr 2015.0031

Sammanfattning
Servicechefen redovisar i skrivelse 2015-03-03 att utifrån fastställda regler för
föreningsbidrag, ges bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler. Av
skrivelsen framgår att 2015 finns 500 tkr budgeterat för detta. Åtta föreningar har inkommit
med ansökningar. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar bidrag med 504,3 tkr
enligt bilaga 2.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-03 från servicechefen

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Mattias Remar (S), Liselotte Andersson (C) och Aira
Eriksson (S) på grund av jäv.

Kommunstyrelsens beslut
Bidrag till kostnadskrävande projekt för föreningar beviljas med 504 291 kr fördelat enligt
följande:
Förening

Bidrag

Kulturhuset Folkets Hus

214 000:-

Blidsbergs Bygdegårdsförening

142 444:-

Liareds Byggnadsförening

38 238:-

Byalaget för Möneskolan

41 130:-

Grönahögs Bygdegårdsförening

37 488:-

Strängsereds Bygdegårdsförening

21 803:-

Årås Kvarn

Beslutet lämnas till
servicechef
verksamhetschef kultur och fritid

9 188:-

sid

118

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 98

Bidrag till kostnadskrävande projekt kulturföreningar
Dnr 2015.0183

Sammanfattning
Servicechefen överlämnar i skrivelse 2015-03-05 förslag till fördelning av bidrag till
kostnadskrävande projekt för kulturföreningar. Bidragen uppgår totalt till 150 tkr per år och
bidrag lämnas med högst 20 tkr per projekt. Ansökningar till sex projekt har inkommit från
fem föreningar och verksamhet kultur har analyserat och bedömt de inkomna ansökningarna
utifrån gällande kriterier.
I skrivelsen föreslås att bidrag beviljas till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar med
56 584 kr fördelat enligt bilaga 1 samt att för resterande medel av 2015 års anslag utlysa en ny
ansökningsomgång.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-05 från servicechefen

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Mattias Remar (S) på grund av jäv.

Kommunstyrelsens beslut
Bidrag beviljas till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar med 56 584 kr fördelat
enligt följande:
Kölaby Hembygdsförening 20 tkr
Varnums hembygdsförening 20 tkr
Timmele hembygdsförening 16 584 kr
Resterande del av 2015 års anslag, 93 416 kr, överförs från sektor service till
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Beslutet lämnas till
servicechef
verksamhetschef kultur och fritid

sid

119

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 99

Budget och verksamhetsplan Boråsregionen – Sjuhärads
kommunalförbund
Dnr 2014.0572

Sammanfattning
Direktionen för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund har 2015-01-30, § 13, beslutat
att för egen del anta budget och verksamhetsplan 2015 och att översända den till
medlemskommunerna för godkännande.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-05 från Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Kommunstyrelsens beslut
Budget och verksamhetsplan 2015 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund
godkänns.

Beslutet lämnas till
Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

sid

120

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 100

Budget och verksamhetsplan 2015-2017 - Tolkförmedling Väst
Dnr 2014.0440

Sammanfattning
Ulricehamns kommun ingår sedan 2015-01-01 i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Förbundet överlämnar i skrivelse 2015-03-17 förslag till reviderad budget för 2015 för samråd
med medlemmarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-17 från Tolkförmedling Väst.

Kommunstyrelsens beslut
Budget och verksamhetsplan 2015-2017 för Tolkförmedling Väst godkänns.

Beslutet lämnas till
Tolkförmedling Väst

sid

121

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 101

Svar på medborgarförslag – parkeringsplats Tingsholm
Dnr 2011.0764

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2011-11-28, § 207, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Susanne Alfridsson och Cecilia Haag om att norra
parkeringen vid Tingsholmsgymnasiet utökas.
Fastighetschefen föreslår i skrivelse 2015-02-23 att medborgarförslaget avslå. I skrivelsen
redovisas att bedömningen görs att det finns tillräckligt antal parkeringsplatser vid
Tingsholmsgymnasiet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-11 från Susanne Alfridsson och Cecilia Haag
Skrivelse 2015-02-23 från verksamhetschef fastighet

Kommunstyrelsens beslut
Av förvaltningens skrivelse framgår att antalet parkeringsplatser vid Tingsholmsgymnasiet
bedöms vara tillräckligt. Mot denna bakgrund avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till
Susanne Alfridsson och Cecilia Haag
servicechef
verksamhetschef fastighet

sid

122

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 102

Svar på medborgarförslag – inköp till bibliotek
Dnr 2014.0634

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-12-15, § 145, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Nils-Werner Claesson om inköp till nuvarande och
framtida bibliotek.
Servicechefen redovisar i skrivelse 2015-03-04 att de förbättringsförslag, som inte redan är
fungerande, tas i beaktande vid detaljprojekteringen av det nya stadsbiblioteket.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-12-14 från Nils-Werner Claesson
Skrivelse 2015-03-04 från servicechefen

Kommunstyrelsens beslut
Av förvaltningens skrivelse framgår att de förbättringsförslag, som inte redan är fungerande,
tas i beaktande vid detaljprojekteringen av det nya stadsbiblioteket. Med hänvisning till detta
har medborgarförslaget besvarats.

Beslutet lämnas till
Nils-Werner Claesson
servicechef
verksamhetschef kultur och fritid

sid

123

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-04-01
§ 103

Information
Dnr 2012.0483, 2014.0414, 2015.0085, 0142, 0143
1.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 2015-02-13.

2.

Överklagande av beslut om att anta detaljplan för fastigheten Bogesund 1:54 - återkallats
(Precomp Solutions AB).

3.

Kallelse och inbjudan till årsmöte för Coompanion Sjuhärad ek. förening.

4.

Sjuhärads Samordningsförbunds protokoll från förbundsstyrelsen 2015-02-24.

5.

Trygghetskartan i Ulricehamn – rapport utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

6.

Protokoll från Boråsregionens Etableringsråd 2015-02-24.

7.

Länsstyrelsens skrivelse om revision av livsmedelskontrollen i Ulricehamn och Tranemo
kommuner och samverkansnämnden miljö och bygg 2015-02-03, § 5.

8.

Samverkansnämnden miljö och bygg 2015-03-03, § 24, verksamhetsuppföljning 2014.

9.

Samverkansnämnden miljö och bygg 2015-03-03, § 25, behovsutredning 2015-2018.

10.

Boråsregionens direktionsprotokoll 2015-02-27.

11.

Sveriges Kommuner och Landsting:
Cirkulär 15:7 Budgetförutsättningar för åren 2015-2018

