Kommunstyrelsens sammanträde
Torsdag 7 maj 2015 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.
Ärendelista
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107

Fastställelse av ärendelista
Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens information
Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen
Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige

§ 108

Årsredovisning SÄRF 2014

§ 109

Årsredovisning Sjuhärads samordningsförbund 2014

§ 110

Årsredovisning Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund 2014

§ 111

Investering- fastighet (gruppbostad). Föredragning

§ 112

Slutredovisningar investeringsprojekt

§ 113

Svar på motion om uppföljning av investeringar

§ 114

Svar på motion om belysning vid övergångsställen

§ 115

Svar på motion om handlingsplan barnfattigdom

§ 116

Svar på motion om giftfri vardag

§ 117

Partistöd 2015

§ 118

Mål inom lärande. Föredragning

§ 119

Regler för intern kontroll

§ 120

Riktlinjer för styr- och ledningssystem

§ 121

Styrdokument i författningshandboken

§ 122

Riktlinjer för upphandling

§ 123

Redovisning – jämställdhet förskola/skola
Kommunstyrelsens beslutsärenden

§ 124

Investering – miljö och samhällsbyggnad (bro Ätran)

§ 125

Investering – fastighet (återströmningsskydd)

§ 126

Investering – miljö och samhällsbyggnad (belysning banvallen)

§ 127

Investering – miljö och samhällsbyggnad (gator, väg, lekplatser m m)

§ 128

Investering – lärande/välfärd (inventarier)

§ 129

Pensionsbestämmelser förtroendevalda (PBF)

§ 130

Tilläggsavtal samverkansnämnd IT

§ 131

Redovisning av Lex Sarah-ärenden 2014

§ 132

Förfrågningsunderlag valfrihetssystem - hemtjänst

§ 133

Förfrågningsunderlag valfrihetssystem – daglig verksamhet

§ 134

Plan för intern kontroll 2015. Föredragning

§ 135

Revisionsrapport – intern kontroll

§ 136

Handlingsplan – måldokument vuxenutbildning

§ 137

Yttrande – fristående gymnasieskola Ljud & Bildskolan. Föredragning

§ 138

Handlingsplan måluppfyllelse grundskolan. Föredragning

§ 139

Områdesbestämmelser – del av Sträckås

§ 140

Detaljplan – del av kv Svalan 7 m fl

§ 141

Detaljplan för Australien 3 m fl

§ 142.

Yttrande – tobaksregler

§ 143

Svar på medborgarförslag om offentlig toa

§ 144

Svar på medborgarförslag om kulturpyramiden

§ 145

Bidrag - Ulricehamns riksteaterförening 2015

§ 146

Investering Hössna förskola

§ 147

Ärenden för kommunstyrelsens information

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Torsdag den 7 maj 2015 kl. 8.00-12.00, 13.00-16.15, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Mattias Josefsson (S), ordförande, §§ 104-109, 111-147
Roger Wilhelmsson (M), vice ordförande, tjg ordf § 110
Inga-Kersti Skarland (S), §§ 104-128, 130-147
Klas Redin (S)
Catharina Ståhl Lind (S)
Sebastian Gustafsson (M) tjg för Per Johansson (M)
Roland Karlsson (C)
Ann Stockzelius (C)
Liselotte Andersson (C), §§ 104-127, 129-147
Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP)
Birgit Andersson (FP)
Cristina Bernevång (KD), §§ 104-109, 111-147
Jan-Olof Sundh (V)
Mattias Remar (S), tjg §§ 110, 129
Aira Eriksson (S)
Tommy Mårtensson (S)
Mikael Dahl (C), tjg § 128
Hanna Brunnegård (C)
Victor Sund (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mats Bogren (NU)
Roland Eriksson (FP)
Bengt Andelius (KD), tjg § 110
Roger Andersson (V)
Roland Karlsson
Stadshuset 2015-05-13, kl 08.00

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-05-07
Datum då anslaget sätts upp 2015-05-13 Datum då anslaget tas ner ………………………..
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

sid

Övriga närvarande

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Håkan Sandahl, kommunchef
Helén Claesson, barn- och utbildningschef
Isabelle Wikström, servicechef
Niklas Anemo, ekonomichef
Lars Lindbergh, personalchef
Katrin Högborn, kommunikationschef
Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef
Crister Dahlgren, verksamhetschef fastighet
Magnus Andersson, verksamhetschef individ och familjeomsorg
och arbete
Thomas Carlsson, utvecklingsledare barn och utbildning
Peter Danestad, utvecklingsstrateg kommunledningsstab
Niklas Ternstedt, informatör
Anita Dalengren, tf kanslichef

Anita Dalengren

Mattias Josefsson (S)
§§ 104-109, 111-147

Roland Karlsson (C)

Roger Wilhelmsson (M)
§ 110

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 104

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut
Ärende 27 utgår (Livsmedelspolicy) och som ny punkt tillförs initiativärende om förskolan i
Hössna från Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD) och Birgit Andersson (FP)
Med dessa ändringar fastställs ärendelistan.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 105

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 240/2015
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om antagande
av hemvärnsmän.
Kanslichef 2015-04-01

2

Allmänna ärenden
Nr 221, 234/2015
Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpssamarbetet med Borås Stad och
inköpscentraler.
Upphandlingschef 2015-03-17, 2015-03-26
Nr 219/2015
Beslut om folkhälsoinsatser.
Folkhälsoplanerare 2015-03-17

4

Fastighetsärenden
Nr 254/2015
Ansöka/godkänna fastighetsbildningsåtgärder.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-04-09
Nr 219, 253/2015
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med
kommunfullmäktige fastställda priser.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-03-19, 2015-04-09
Nr 209/2015
Godkänna avtal om ersättning för intrång, markupplåtelse för ledning/ar, väg, servitut
eller nyttjanderätt i övrigt i av annan ägd fastighet.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-03-11
Nr 211, 2013/2015
Teckna hyreskontrakt i av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef fastighet 2015-02-23, 2015-03-13
Nr 212, 222, 245, 255/2015
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats.
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Enhetschef 2015-03-13, 2015-03-23
Mark- och exploateringsansvarig 2015-04-01, 2015-04-08
6

Kulturärenden
Nr 207-208, 229/2015
KS 2015.0138, 2015.0139, 2015.0175
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Enhetschef 2015-03-06, 2015-03-23

7

Personalärenden
Nr 215, 223-224, 230-232, 241-242, 256/2015
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom
budget.
Sektorschef 2015-04-08
Verksamhetschef 2015-03-02, 2015-03-23
Enhetschef 2015-03-23, 2015-03-13, 2015-03-06, 2015-03-02, 2015-04-01
Nr 238/2015
Placering enligt lokal löneplan, 2015-01-01--2015-03-31.
Personalspecialist 2015-03-31
Nr 214, 216, 220, 227, 246-251, 257-261/2015
Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Sektorschef 2015-03-16
Verksamhetschef 2015-03-16, 2015-02-03, 2015-03-24, 2015-04-07, 2015-03-24, 201502-16, 2015-04-02
Nr 218/2015
Beslut om ledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 månader.
Sektorschef 2015-03-17
Nr 226, 228-229, 243/2015
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar.
Enhetschef 2015-03-17, 2015-02-23, 2015-03-19
Nr 239/2015
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete.
Personalspecialist 2015-03-31

8

Planärenden
Nr 252/2015
Godkänna planavtal.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-04-09

10 Trafikfrågor
Nr 235, 244/2015
Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter rörande parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Trafikplanerare 2015-03-26, 2015-04-02
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16 Gymnasieskolan
Nr 210, 217/2015
Beslut att anta en sökande vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen.
Rektor 2015-03-11
17

Grundsärskolan
Nr 233, 236-237/2015
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden.
Verksamhetschef 2015-03-24, 2015-02-04, 2015-03-25

Beredande utskottets protokoll 2015-03-19, § 5-6.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

sid

130

Kommunstyrelsen

Protokoll 2015-05-07

§ 106

Kommunstyrelsens information
Ordföranden informerar om ägarråd i SÄRF och om besök i Montabaur, Tyskland, avseende
snabbtåg och stationer.

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 107

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/
verksamhetsrapporter.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 108

Årsredovisning SÄRF 2014
Dnr 2015.0188

Sammanfattning
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2015-03-20, § 24,
beslutat fastställa årsredovisning för 2014. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas
den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för
direktionen.

Beslutsunderlag
Beslut 2015-03-20, § 24, från direktionen för SÄRF

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet
för 2014 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 109

Årsredovisning Sjuhärads samordningsförbund 2014
Dnr 2015.0063

Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2014 för
förbundet. Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva
frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Sjuhärads samordningsförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Årsredovisningen läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 110

Årsredovisning Sjuhärads kommunalförbund 2014
Dnr 2015.0203

Sammanfattning
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har 2015-02-27 , § 25, beslutat fastställa
årsredovisning för 2014. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag
Beslut 2015-02-27, § 25, från direktionen för Sjuhärads kommunalförbund

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Det noteras att direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutat att underskott beroende
på finansiering av E20 enligt balanskravsutredning inte behöver återställas.
Ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 111

Investering – fastighet (gruppbostad)
Dnr 2015/45

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 2015-04-14 att investeringsmedel för nybyggnad av
gruppbostad för funktionsnedsatta, 11,5 mkr, finansieras via avsatta medel för ändamålet i
investeringsbudgeten för 2015 och 2016 (projekt Liljekonvaljen) och genom omfördelning av
2,0 mkr från anslaget för energieffektiviseringsåtgärder 2015. Ekonomichefen föreslår vidare
att kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-14 från ekonomichefen

Protokollsanteckning
Ordföranden (S) godkänner följande anteckningar till protokollet från Arne Fransson (MP):
”Installering av solceller ska noga övervägas och återrapportering till kommunstyrelsen ska ske
snarast”.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen (verksamhet fastighet) ges investeringsmedel med 11,5 mkr för nybyggnad
av gruppbostad för funktionsnedsatta. Investeringen med 11,5 mkr, finansieras via avsatta
medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2015 och 2016 (projekt Liljekonvaljen) och
genom omfördelning av 2,0 mkr från anslaget för energieffektiviseringsåtgärder 2015.
Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 112

Slutredovisningar investeringsprojekt
Dnr 2015/121

Sammanfattning
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-03-19 att följande slutredovisningar av projekt
godkänns:
Ryttershov hus G ombyggnad
URC (Ulricehamns resurscenter) ombyggnad till förvaltningslokaler
Tillbyggnad av Ätradalsskolan
GC-väg m.m. utmed lv 1700 Gällstad

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-19 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Följande slutredovisningar av projekt godkänns:
Ryttershov hus G ombyggnad
URC (Ulricehamns resurscenter) ombyggnad till förvaltningslokaler
Tillbyggnad av Ätradalsskolan
GC-väg m.m. utmed lv 1700 Gällstad
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 113

Svar på motion om uppföljning av investeringar
Dnr 2012.0560

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2012-11-26, § 165, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Mikael Carlsson (C) om uppföljning av investeringar.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-03-18 att motionen antas. I skrivelsen redovisas att
det finns rutiner för hur slutredovisningar av investeringar ska hanteras. Såväl den samlade
investeringsbudgeten som större investeringar ska löpande följas upp under året.

Beslutsunderlag
Motion 2012-11-23 från Mikael Carlsson (C)
Skrivelse 2015-03-18 från ekonomichefen

Protokollsanteckning
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att det finns rutiner för hur slutredovisningar av investeringar ska
hanteras och såväl den samlade investeringsbudgeten som större investeringar ska löpande
följas upp under året.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 114

Svar på motion om belysning vid övergångsställen
Dnr 2014.0630

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-12-15, § 142, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Birgitta Molander (M) om belysning vid övergångsställen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-03-20 att motionen antas och förvaltningen
ges i uppdrag att under mandatperioden förbättra belysningen vid hårt trafikerade
övergångsställen.

Beslutsunderlag
Motion 2014-12-01 från Birgitta Molander (M)
Skrivelse 2015-03-20 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas. Av underlaget från kommunstyrelsens förvaltning framgår att förvaltningen
bedömer att en anpassning vid hårt trafikerade övergångsställen är nödvändig. Förvaltningen
kommer att arbeta med utformning och belysning och göra prioriteringar utifrån beslutad
investeringsbudget.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 115

Svar på motion om handlingsplan barnfattigdom
Dnr 2011.0820

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2011-11-28, § 204, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Inga-Kersti Skarland (S) om att ta fram en handlingsplan för hur
barnfattigdomen ska avskaffas i Ulricehamn.
Socialchefen redovisar i skrivelse 2015-03-26 att förvaltningens bedömning är att frågan
hanteras bättre genom ett välförankrat förhållningssätt i samtliga verksamheter än med en
handlingsplan. En handlingsplan mot barnfattigdom kan heller inte skapas eftersom det inte
är ett definierat begrepp. Förvaltningens rekommendation är utifrån ovanstående att
motionen avslås.

Beslutsunderlag
Motion 2011-11-25 från Inga-Kersti Skarland (S)
Skrivelse 2015-03-26 från socialchefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
I förvaltningens underlag betonas att tendenser till barns utsatthet är viktiga att följa och
arbeta mot övergripande i hela kommunen och att detta ligger i grunduppdraget för individ
och familjeomsorgen. Förvaltningens bedömning är dock att frågan hanteras bättre genom ett
välförankrat förhållningssätt i samtliga verksamheter än med en handlingsplan. En
handlingsplan mot barnfattigdom kan heller inte skapas eftersom det inte är ett definierat
begrepp.
Mot denna bakgrund avslås motionen.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 116

Svar på motion om giftfri vardag
Dnr 2013.0616

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-12-16, § 182, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Börje Eckerlid (C) och Jan-Åke Svenningsson (C) om att ta fram en
åtgärdsplan för förskola och skola för en giftfri vardag.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05, § 111, att återremittera ärendet till förvaltningen för
att en åtgärdsplan ska tas fram och en inventering göras av förekomsten av produkter och
material i barnen vardag som innehåller miljögifter. Återremissen ska även i övrigt innefatta
yttrande avseende förslagen i motionen.
Barn- och utbildningschefen föreslår i skrivelse 2015-04-09 att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion 2013-12-16 från Börje Eckerlid (C) och Jan-Åke Svenningsson (C)
Skrivelse 2015-04-09 från barn- och utbildningschefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förvaltningen avser att göra en inventering på två förskoleavdelningar och en kostnadskalkyl
för det mer långsiktiga arbetet. När inventeringen är klar, avser förvaltningen att återkomma
till kommunstyrelsen med en kostnadskalkyl som bör beaktas inför arbetet med budget 2016.
Härigenom anses motionen besvarad.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 117

Partistöd 2015
Dnr 2014.0613

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt regler för partistöd att gälla från och med mandatperioden
2014-2018. Samliga partier har lämnat in ansökan för partistöd 2015. Av 2 kap 12 §
kommunallagen (KL) framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas i
kommunfullmäktige varje år.
T f kanslichef föreslår i skrivelse 2015-03-31 att partistöd 2015 utbetalas med totalt
1 044 675 kr (grundstöd 400 500 kr och mandatstöd 644 150 kr).

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-31 från t f kanslichef.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Partistöd 2015 utbetalas med totalt 1 044 675 kr (grundstöd 400 500 kr och mandatstöd
644 175 kr).
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 118

Mål inom lärande
Dnr 2015/78

Sammanfattning
I skrivelse 2015-03-31 från kommunchef och t f kanslichef föreslås att kommunstyrelsen ges
uppdraget att göra en prioritering av de långsiktiga målen inom lärande inför budgetarbetet
2017.
Förutom de övergripande nationella mål och riktlinjer som styr skolan, finns för lärandet ett
flertal styrdokument, mål och uppdrag som fastställts politiskt i Ulricehamns kommun såväl
av kommunfullmäktige som av kommunstyrelsen. Mot denna bakgrund föreslås att
kommunstyrelsen ges uppdraget att göra en prioritering av de långsiktiga målen inom lärande
inför budgetarbetet 2017. Kommunstyrelsens arbete med de långsiktiga målen ska utgå från
samtliga befintliga styrdokument, mål och uppdrag. En inriktning ska vara att antalet mål för
lärande begränsas jämfört med idag. Vidare föreslås att genom detta upphävs kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, § 118, att beredningen för lärande under 2015 ska få ett
uppdrag att följa upp måldokumentet framtidens skola.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-31 från kommunchef och t f kanslichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen ges uppdraget att göra en prioritering av de långsiktiga målen inom lärande
inför budgetarbetet 2017. Kommunstyrelsens arbete med de långsiktiga målen ska utgå från
samtliga befintliga styrdokument, mål och uppdrag. En inriktning ska vara att antalet mål för
lärande begränsas jämfört med idag. En återrapportering till kommunfullmäktige ska ske i
november 2015.
Genom detta upphävs kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, § 118, att beredningen för
lärande under 2015 ska få ett uppdrag att följa upp måldokumentet framtidens skola.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 119

Regler för intern kontroll
Dnr 2015/79

Sammanfattning
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2015-04-01 att med utgångspunkt från kommunallagen 6
kap 7 § har förslag till nya regler för intern kontroll tagits fram. Reglerna kommer att vara en
utgångspunkt vid framtagandet av årliga interna kontrollplaner.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-01 från kommunchefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Regler för intern kontroll antas.

sid

144

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 120

Riktlinjer för styr- och ledningssystem
Dnr 2015/82

Sammanfattning
Kommunchefen överlämnar i skrivelse 2015-04-02 förslag till riktlinjer för styr- och
ledningssystem. Syftet med dokumentet är att beskriva strukturen och de olika delarna i styroch ledningssystemet i kommunen. Styr- och ledningssystemet omfattar följande delar:










Kvalitet i Ulricehamns kommun
Modellen för ekonomi och verksamhetsstyrning - Styrmodellen
Styrdokumenten
Planering och uppföljning
Intern kontroll
Kulturpyramiden
Politiker och tjänstemannaroller
Synpunktshantering och medborgarförslag
Medborgardialog

I skrivelsen föreslås att riktlinjerna fastställs.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-02 från kommunchefen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för styr- och ledningssystem fastställs.

sid

145

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 121

Styrdokument i författningshandboken
Dnr 2015/88

Sammanfattning
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2015-04-08 att den kommunala verksamheten styrs,
förutom av lagar och författningar, även av olika styrdokument som antagits i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga nämnder. Dessa styrdokument har samlats
i en kommunal författningshandbok.
Enligt de nya riktlinjerna för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra
år, sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla.
För att befintliga styrdokument ska kunna omfattas av de nya riktlinjerna behöver de
tidssättas, det vill säga att det anges en tid då styrdokumentet ska revideras eller upphöra att
gälla. I skrivelsen föreslås att förslag på tidssättning antas.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-08 från kommunchefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Tidssättningen för styrdokumenten i författningshandboken antas. Kommunstyrelsen ges
uppdraget att årligen ta ställning till de styrdokument som under året är aktuella för att
revideras eller för att upphöra att gälla.
Det noteras att nu redovisas dokumenten med de benämningar de getts i den nuvarande
författningshandboken. I samband med kommande revideringar kommer styrdokumenten
successivt att klassificeras och benämnas i enlighet med antagna riktlinjer för styr- och
ledningssystem.

sid

146

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 122

Riktlinjer för upphandling
Dnr 2014.0513

Sammanfattning
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2015-04-09 förslag till riktlinjer för upphandling. De
nya riktlinjerna har tagits fram med utgångspunkt från ny lagstiftning inom området, nya EUdirektiv samt beslut av fullmäktige 2011-09-26, § 173 och 2014-09-29, § 98.
I de nya riktlinjerna ingår krav på att Miljöstyrningsrådets krav ska användas vid upphandling
och fokus ska läggas på livscykelkostnad i stället för på lägsta inköpspris. Vidare ingår regler
om etiska krav och regler om hävande av avtal då leverantörer inte lever upp till ingångna
avtal. Uppföljning av avtal regleras i riktlinjerna.
I skrivelsen föreslås att riktlinjerna antas.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-09 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för upphandling antas.

sid

147

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 123

Redovisning – jämställdhet förskola/skola
Dnr 2015/91

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade 2009-09-28, § 128, en motion om genuspedagog och gav
förvaltningen uppdraget att lämna en redovisning av hur arbetet för att främja jämställdhet
inom förskola/skola fortskrider.
Barn - och utbildningschefen lämnar i skrivelse 2015-04-09 en redovisning av detta arbete och
föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2009-09-28, § 128
Skrivelse 2015-04-09 från barn- och utbildningschefen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förvaltningens redovisning av arbetet för att främja jämställdhet inom förskola/skola läggs till
handlingarna.

sid

148

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 124

Investering – miljö och samhällsbyggnad (bro Ätran)
Dnr 2015/93

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 2015-03-27 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
miljö och samhällsbyggnad med 2 mkr för etapp 1 av utbyte av bro över Ätran (Boråsvägen,
Ulricehamn). Ekonomichefen föreslår att investeringsmedel för etapp 1 kan finansieras via
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2015. Vidare föreslås att kompensation
inte ges för ökade kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-27 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, ges investeringsmedel med 2 mkr
för etapp 1 av utbyte av bro över Ätran. Investeringsmedel för etapp 1 finansieras via avsatta
medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2015. Kompensation ges inte för ökade
kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
samhällsbyggnadschef

sid

149

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 125

Investering – fastighet (återströmningsskydd)
Dnr 2015/94

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 2015-03-24 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
fastighet med 750 tkr för installation av återströmningsskydd.
Ekonomichefen föreslår att investeringsmedlen kan finansieras via avsatta medel i
investeringsplanen för ej kända projekt. Vidare föreslås att kompensation inte ges för ökade
kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-27 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 750 tkr för installation av
återströmningsskydd. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
servicechef
verksamhetschef fastighet

sid

150

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 126

Investering – miljö och samhällsbyggnad (belysning banvallen)
Dnr 2015/96

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 2015-03-25 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
miljö och samhällsbyggnad med 1,1 mkr för belysning utmed banvallen på sträckan Skottek
och reningsverket.
Ekonomichefen föreslår att investeringsmedlen kan finansieras via avsatta medel i för
ändamålet i investeringsbudget 2015. Vidare föreslås att kompensation inte ges för ökade
kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-25 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, ges investeringsmedel med
1,1 mkr för belysning banvallen. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
samhällsbyggnadschef

sid

151

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 127

Investering – miljö och samhällsbyggnad (gator, väg, lekplatser m.m)
Dnr 2015/98

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 2015-04-07 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
miljö och samhällsbyggnad 2,2 mkr för gator, vägar, lekplatser och trafikåtgärder.
Ekonomichefen föreslår att kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-07 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, ges investeringsmedel med
2,2 mkr för investeringar i gator, vägar, lekplatser och trafikåtgärder. Kompensation ges inte
för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
samhällsbyggnadschef

sid

152

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 128

Investering – lärande och välfärd (inventarier)
Dnr 2015/99

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 2015-04-01 att ansökan beviljas till sektor lärande och
sektor välfärd för investeringsmedel till inventarier med totalt 2 322 tkr. Ekonomichefen
föreslår att kompensation inte ges för ökade kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-01 från ekonomichefen

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, sektor lärande och sektor välfärd, ges
investeringsmedel till inventarier med totalt 2 322 tkr. Kompensation ges inte för ökade
kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
välfärd/socialchef
lärande/barn- och utbildningschef

sid

153

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 129

Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF)
Dnr 2015/101

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2004-04-26, § 62, att anta nya pensionsbestämmelser för
förtroendevalda (PBF) att gälla från och med 2003-01-01 för förtroendevalda som innehar
uppdrag efter 2002-12-31.
Kommunfullmäktige har därefter 2014-09-29, § 92, beslutat anta bestämmelser om
omställningsstöd för förtroendevalda och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. De nya
pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgick 2014-12-31 eller senare
(eller som tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån,
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att
gälla.
I en förteckning redovisas de förtroendevalda som från och med 2003 omfattas av
pensionsbestämmelser enligt PBF.

Beslutsunderlag
Förteckning över förtroendevalda PBF

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Inga-Kersti Skarland (S) på grund av jäv.

Kommunstyrelsens beslut
Förteckning över förtroendevalda som från och med 2003 omfattas av pensionsbestämmelser
enligt PBF, läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
servicechef
verksamhetschef support

sid

154

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 130

Tilläggsavtal samverkansnämnd IT
Dnr 2015/103

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-16, § 324, att godkänna ett tilläggsavtal för
samverkansnämnd IT Tranemo och Ulricehamn att gälla t o m 2015-06-04. Bakgrunden var
en översyn av kostnadsfördelningen mellan kommunerna.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2015-03-20 att ett nytt tilläggsavtal ersätter det tidigare
eftersom styrdokumenten för samverkansnämnden behöver arbetas om helt.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-20 från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut
Nytt tilläggsavtal till samverkansnämnd IT Tranemo Ulricehamn ersätter tidigare avtal.

Beslutet lämnas till
kommunchef
servicechef
verksamhetschef IT
Tranemo kommun

sid

155

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 131

Redovisning av Lex Sarah- ärenden 2014
Dnr 2015/41

Sammanfattning
Socialchefen lämnar i skrivelse 2015-04-07 en redovisning av Lex Sarah-ärenden under 2014.
Enligt rutin för uppföljning i Ulricehamns kommun ska Lex Sarah-anmälningar
sammanställas och analyseras årligen enligt fastställd rutin för egenkontroller för att
upprätthålla kvalitén på utförda vård- och omsorgstjänster.
Under 2014 har totalt 15 Lex Sarah- ärenden rapporterats i kommunen. I skrivelsen föreslås
att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-07 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut
Av förvaltningens skrivelse framgår att samtliga ärenden avslutats efter att IVO (Inspektionen
för vård och omsorg) bedömt att kommunen identifierat orsaker i respektive ärende och
vidtagit åtgärder för att förhindra liknande händelser igen. Genom detta kan redovisningen
läggas till handlingarna.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef

sid

156

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 132

Förfrågningsunderlag valfrihetssystem - hemtjänst
Dnr 2015/38

Sammanfattning
Socialchefen överlämnar i skrivelse 2015-04-08 förslag till reviderat förfrågningsunderlag
avseende valfrihetssystem/LOV – hemtjänst. Underlaget avser valfrihetssystem för hemtjänst i
ordinärt boende i form av personlig omvårdnad, service samt städ i både ordinärt och särskilt
boende. I skrivelsen föreslås att nuvarande förfrågningsunderlag ersätts med den reviderade
versionen daterad 2015-02-19.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-08 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut
Nuvarande förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem/LOV – hemtjänst, ersätts med
reviderad version daterad 2015-02-19.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef

sid

157

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 133

Förfrågningsunderlag valfrihetssystem – daglig verksamhet
Dnr 2015/39

Sammanfattning
Socialchefen överlämnar i skrivelse 2015-04-08 förslag till reviderat förfrågningsunderlag
avseende valfrihetssystem/LOV – daglig verksamhet inom LSS/SoL. . I skrivelsen föreslås att
nuvarande förfrågningsunderlag ersätts med den reviderade versionen daterad 2015-02-19.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-08 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut
Nuvarande förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem/LOV – daglig verksamhet ersätts
med reviderad version daterad 2015-02-19.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef

sid

158

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 134

Plan för intern kontroll 2015
Dnr 2015/104

Sammanfattning
Kommunchefen redovisar i skrivelse 2015-04-01 att förslag till plan för intern kontroll 2015
tagits fram utifrån gjorda riskanalyser. Fokusområden är ekonomi, kansli, personal/lön samt
planberedskap.
I skrivelsen föreslås att planen antas och att förvaltningen ges uppdraget att påbörja arbetet.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-01 från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut
Plan för intern kontroll 2015 antas och förvaltningen ges uppdraget att påbörja arbetet.

Beslutet lämnas till
kommunchef
författningshandboken

sid

159

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 135

Revisionsrapport – intern kontroll
Dnr 2014.0562

Sammanfattning
Kommunens revisorer har i skrivelse 2014-10-28 överlämnat en revisionsrapport avseende
intern kontroll. I skrivelsen redovisas att revisionen anser att det är angeläget att den interna
kontrollen stärks. Vidare att överensstämmelse fullt ut skapas mellan riktlinjer för
inköp/upphandling och organisation/arbetssätt. Även exploateringsredovisningen bör
utvecklas.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-16, § 321, att ge förvaltningen ges uppdraget att
fortlöpande arbeta med den interna kontrollen och speciellt de förbättringsområden som
revisorerna redovisar. En återkoppling av detta arbete ska göras till kommunstyrelsen i maj
2015.
Ekonomichefen lämnar i skrivelse 2015-04-07 en redovisning av förvaltningens arbete med
utgångspunkt från revisionsrapporten ”Löpande granskning 2014”. I skrivelsen föreslås att
rapporten godkänns.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2014-10-28 från revisorerna
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-16, § 321
Skrivelse 2015-04-07 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Av förvaltningens underlag framgår att utöver det löpande förbättringsarbetet inom
förvaltningen, har även förslag på nya regler för kommunens arbete med intern kontroll
utarbetats. Inom förvaltningen har också utarbetats övergripande rutiner för att bättre
strukturera arbetet med intern kontroll. Med detta kan rapporten godkännas.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
kommunens revisorer

sid

160

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 136

Handlingsplan – måldokument vuxenutbildning
Dnr 2013.0172

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-29, § 10, att anta måldokument för vuxenutbildning
med stöd av kommunstyrelsens yttrande, där kommunstyrelsen betonat att aspekten ekonomi
(under mål 2) behöver utredas ytterligare i det fortsatta arbetet.
Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen uppdraget att arbeta enligt
beredningens måldokument.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29, § 10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att utifrån måldokumentet vuxenutbildning,
göra en handlingsplan. Denna plan bör utgöra grunden för arbetet med att uppnå de mål
beredningen lyft fram. Handlingsplanen ska redovisas i kommunstyrelsen i oktober 2015.

Beslutet lämnas till
beredningen för lärande
kommunchef
lärande/barn- och utbildningschef

sid

161

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 137

Yttrande – fristående gymnasieskola Ljud & Bildskolan
Dnr 2015.0091

Sammanfattning
Skolinspektionen överlämnar i skrivelse 2015-02-12 en ansökan från Ljud & Bildskolan LBS
AB om godkännande som huvudman för en utökning av fristående gymnasieskola i Borås.
Kommunen ges tillfälle att yttra sig över denna ansökan.
Verksamhetschef åk 7-9 och Tingsholm föreslår i skrivelse 2015-03-26 att ansökan inte
tillstyrks.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-12 från Skolinspektionen
Skrivelse 2015-03-26 från verksamhetschef 7-9 och Tingsholm

Protokollsanteckning
Ordföranden (S) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker ansökan. Prognoser visar inte på någon
ökning av antalet elever och redan etablerade utbildningar inom ramen för samverkansavtalet
i Boråsregionen riskerar att påverkas negativt. Merkostnaden för interkommunala
ersättningar innebär dessutom försämrade möjligheter att behålla det befintliga utbildningsutbudet vid Tingsholmsgymnasiet.
Birgit Andersson (FP) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Ljud & Bildskolan
att utöka befintlig verksamhet.
Sammanträdet ajourneras kl 15.35 – 15.40.
Sebastian Gustavsson (M) och Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till Birgit Anderssons (FP)
yrkande.
Inga-Kersti Skarland (S), Mikael Levander (NU), Jan-Olof Sundh (V) och Arne Fransson (MP)
yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan eget yrkande och Birgit Anderssons (FP) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande proposition för omröstning:
Ja-röst för ordförandens (S) yrkande
Nej-röst för Birgit Anderssons (FP) yrkande

sid

162

Vid upprop avges 7 ja-röster och 8 nej-röster.
Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Catharina Ståhl Lind (S), Mikael Levander (NU),
Arne Fransson (MP), Jan-Olof Sundh (V) och Mattias Josefsson (S) röstar ja.
Sebastian Gustavsson (M), Roland Karlsson (C), Ann Stockzelius (C), Liselotte Andersson (C),
Niclas Sunding (SD), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson
(M) röstar nej.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat enligt Birgit Anderssons (FP) yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Inga-Kersti Skarland (S), Catharina Ståhl Lind (S) och Jan-Olof
Sundh (V) till förmån för ordförandens (S) yrkande.

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om utökning av befintlig verksamhet tillstyrks.

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

sid

163

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 138

Handlingsplan måluppfyllelse i grundskolan
Dnr 2011.0828

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 2011 en handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan.
Barn- och utbildningschefen överlämnar i skrivelse 2015-04-09 en slutrapport med
uppföljning av de insatser som gjorts 2012-2015. I skrivelsen föreslås att slutrapporten
godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-09 från barn- och utbildningschefen

Kommunstyrelsens beslut
Slutrapporten avseende handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan godkänns och
läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef

sid

164

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 139

Områdesbestämmelser – del av Sträckås
Dnr 2012.0095

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-04-01 förslag till områdesbestämmelser
för del av Sträckås, Ulricehamn, med förslag att detta skickas ut på granskning. Syftet är att
reglera byggnationen för att kunna bevara och förstärka områdets speciella karaktär.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-01 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till områdesbestämmelser för del av Sträckås (daterade 2015-04-01) skickas ut på
granskning.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid

165

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 140

Detaljplan för del av kv Svalan 7 m fl
Dnr 2015/114

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-04-01 förslag till detaljplan för del av
kvarteret Svalan 7 m fl (”Hälsohuset” Ulricehamn) med förslag att detta skickas ut på
granskning. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostäder inom befintlig byggnad.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-01 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till detaljplan för kv Svalan 7 m fl (daterad 2015-04-01) skickas ut på granskning.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid

166

Kommunstyrelsen
Protokoll 2915-04-01
§ 141

Detaljplan för Australien 3 m fl
Dnr 2015/115

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-04-01 förslag till detaljplan för
Australien 3 m fl med förslag att planen skickas ut på samråd. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-01 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till detaljplan för Australien 3 m fl (daterad 2015-04-01) skickas ut på samråd.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid

167

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 142

Yttrande - tobaksregler
Dnr 2015.0120

Sammanfattning
Socialdepartementet ger i remiss 2015-02-23 kommunen tillfälle till yttrande över
betänkandet Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6).
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-04-08 att kommunen i huvudsak instämmer
i utredningens betänkande och att kommunen i sitt yttrande framför att cigarrer som säljs
styckförpackade, bör innefattas i 7 § allmänna varningar och informationstexter på tobaksvara
för rökning och 8 § kombinerade hälsovarningar för cigaretter, rulltobak och tobak för
vattenpipa.

Beslutsunderlag
Remiss 2015-02-23 från Socialdepartementet
Skrivelse 2015-04-08 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Som Ulricehamns kommuns yttrande redovisas att kommunen i huvudsak instämmer i
Tobaksdirektivsutredningens förslag i delbetänkandet Mer gemensamma tobaksregler – ett
genomförande av tobaksdirektivet (SOU 2015:6) angående förslagen kring det nationella
genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv. Kommunstyrelsen anser vidare att cigarrer
som säljs styckförpackade bör innefattas i 7 § allmänna varningar och informationstexter på
tobaksvara för rökning och 8 § kombinerade hälsovarningar för cigaretter, rulltobak och tobak
för vattenpipa.

Beslutet lämnas till
Socialdepartementet
samhällsbyggnadschef

sid

168

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 143

Svar på medborgarförslag om offentlig toa
Dnr 2013.0254

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-04-29, § 72, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Karin Rylander om den tidigare offentliga toaletten på
Bogesundsgatan, Ulricehamn.
Kommunstyrelsen har 2013-10-07, § 250, beslutat återremittera ärendet till förvaltningen för
en kostnadsberäkning.
Verksamhetschef fastighet föreslår i skrivelse 2015-03-10 att medborgarförslaget inte antas
med hänvisning dels till kostnaderna för en totalrenovering och dels till läget på den aktuella
toaletten.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-04-29 från Karin Rylander
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-07, § 250
Skrivelse 2015-03-10 från verksamhetschef fastighet

Kommunstyrelsens beslut
Med hänvisning till de stora kostnaderna för en renovering och att den aktuella toaletten ligger
utanför gångstråk och mötesplatser, avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till
Karin Rylander
servicechef
verksamhetschef fastighet

sid

169

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07

§ 144

Svar på medborgarförslag om kulturpyramiden
Dnr 2014.0018

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-01-27, § 4, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Eva Kåvestam om kommunikationen avseende
kulturpyramiden.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2015-04-08 att medborgarförslaget besvaras med att en
diskussion kring kulturpyramiden tas upp på nytt för att utröna om implementering,
kommunikation och systematik med arbetet kan förbättras.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-01-11 från Eva Kåvestam
Skrivelse 2015-04-08 från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget besvaras genom förvaltningens förslag att diskussionen tas upp på nytt
kring kulturpyramiden med avseende på om implementering, kommunikation och systematik
med arbetet kan förbättras.

Beslutet lämnas till
Eva Kåvestam
kommunchef

sid

170

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 145

Bidrag Ulricehamns riksteaterförening 2015
Dnr 2015/120

Sammanfattning
Servicechefen föreslår i skrivelse 2015-04-09 att Ulricehamns Riksteaterförening ges bidrag
med 90 tkr för 2015. Förvaltningen har totalt 250 tkr att fördela till arrangörsstöd till
föreningar.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-09 från servicechefen

Kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns Riksteaterförening ges bidrag med 90 tkr för 2015.

Beslutet lämnas till
Servicechef
verksamhetschef kultur och fritid

sid

171

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 146

Investering Hössna förskola
Dnr 2015/135

Sammanfattning
Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD) och Birgit Andersson (FP) anmäler som
ett initiativärende att kommunen investerar i en modullösning för förskolan i Hössna med
placering vid skolan för att uppnå bästa möjliga samordningsvinst för verksamheten. Vidare
föreslås att de medel används som tillförs kommunen via AFA-återbetalningen för
investeringen och att återstående del av investeringen ska tas i 2016 års investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-07 från Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD) och Birgit
Andersson (FP)

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet överlämnas för beredning till kommunstyrelsens förvaltning. Ärendet tas därefter upp
på kommunstyrelsen på nytt.

Beslutet lämnas till
kommunstyrelsens förvaltning

sid

172

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-05-07
§ 147

Information
Dnr 2015/30
1.

Förvaltningsrätten i Jönköping dom 2015-03-24 om att Ulricehamns kommun ska betala
en särskilt avgift till staten om 281 000 kr.

2.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 2015-03-20.

3.

Skrift från Statens offentliga utredningar, kommissionen mot antiziganism, som
beskriver hur antiziganism påverkar romers villkor idag och hur den kränker romers
mänskliga rättigheter.

4

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsprotokoll 2015-04-10.

5.

Sveriges Kommuner och Landsting:
Cirkulär 15:14
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015

