Kommunstyrelsens sammanträde
Onsdag 3 juni 2015 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Onsdag den 3 juni 2015 kl. 8.00-12.00, 13.00-16.30, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Mattias Josefsson (S), ordförande
Roger Wilhelmsson (M), vice ordförande
Inga-Kersti Skarland (S) §§ 148-158, 161-175
Mattias Remar (S) tjg för Klas Redin (S)
Catharina Ståhl Lind (S)
Per Johansson (M)
Roland Karlsson (C) kl 8.00-12.00, 13.00-15.00, §§ 148-150
Ann Stockzelius (C)
Liselotte Andersson (C)
Niclas Sunding (SD) kl 8.00-12.00, §§ 148-150
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP)
Birgit Andersson (FP)
Cristina Bernevång (KD) §§ 148-163, 165-175
Jan-Olof Sundh (V)
Aira Eriksson (S) tjg §§ 159-160
Tommy Mårtensson (S)
Catharina Örtendal Rylid (M) tjg § 164
Sebastian Gustavsson (M)
Wiktor Öberg (M)
Mikael Dahl (C) tjg §§ 151-175
Hanna Brunnegård (C)
Victor Sund (C)
Aila Kiviharju (SD) tjg §§ 151-175
Mats Bogren (NU)
Petra Wolf (MP)
Roland Eriksson (FP)
Roger Andersson (V)
Ann Stockzelius
Stadshuset 2015-06-08, kl 08.30

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-06-03
Datum då anslaget sätts upp 2015-06-08 Datum då anslaget tas ner ………………………..
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Margaretha Öman

sid

Övriga närvarande

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare

Håkan Sandahl, kommunchef
Carita Brovall, socialchef
Helén Claesson, barn- och utbildningschef
Isabelle Wikström, servicechef
Kristina Arvidsson, ekonom
Lars Lindbergh, personalchef
Katrin Högborn, kommunikationschef
Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef
Anna-Lena Johansson, verksamhetschef kost
Göran Gynnemo, nämndsekreterare
Niklas Ternstedt, informatör
Pehr Johansson, kanslichef
Anita Dalengren, bitr kanslichef

Anita Dalengren

Mattias Josefsson (S)

Ann Stockzelius (C)
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 148

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut
Ärendelistan fastställs.
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sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 149

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 323/2015
Tilldelningsbeslut för upphandling av varor och tjänster inom budget och ansvarsområde.
Verksamhetschef 2015-04-13
Nr 329, 334, 337/2015
Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpssamarbetet med Borås Stad och
inköpscentraler.
Upphandlingschef 2015-04-30, 2014-12-30, 2015-05-08
Nr 274/2015
KS 2015.0201
Avge yttrande över ansökan om brukande av övervakningskamera.
T f kanslichef 2015-04-08
Nr 296/2015
Tilldelning av betalkort.
Kommunstyrelsens ordförande 2015-04-20
Nr 302/2015
KS 2014.0173
Avge yttrande som ankommer på KS när remisstiden inte medger att ärendet behandlas
på ordinarie sammanträde med KS.
Kommunstyrelsens ordförande 2015-04-27

4

Fastighetsärenden
Nr 304/2015
Försälja planlagt område för service, industri eller bostäder in enlighet med
kommunfullmäktiges fastställda priser.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-04-24
Nr 275/2015
Godkänna/säga upp avtal om arrende, jakträtt, servitut, väg/vägrätt, parkering eller
annan nyttjanderätt.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-04-14

sid
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Nr 287/2015
Tecknande av hyreskontrakt i av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef fastighet 2015-04-15
Nr 267, 269, 281, 283, 297-298, 313-315, 325-326/2015
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-04-13, 2015-04-16, 2015-04-17, 2015-04-21, 201504-27, 2015-04-29
6

Kulturärenden
Nr 288, 319, 335-336/2015
KS 2015.0205, 2015.0211, 2015.0231, 2015.0232
Bevilja kulturarrangemansbidrag.
T f verksamhetschef 2015-04-17, 2015-04-27, 2015-05-04

7

Personalärenden
Nr 262, 266, 268, 271-273, 277, 322, 324, 327-328, 330, 332-333, 338, 346, 349-350/2015
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom
budget.
Sektorschef 2015-04-10
Chef för stabsfunktion 2015-04-29
Enhetschef 2014-04-14, 2015-03-09, 2015-03-11, 2015-04-21, 2015-02-04, 2015-04-13,
2015-04-22, 2015-05-06
Rektor 2015-03-12, 2015-04-02, 2015-04-15, 2015-02-24, 2015-05-05, 2015-04-22
Nr 331/2015
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden och
tillfälliga anställningar.
Personalchef 2015-05-04
Nr 270, 280, 286, 299-301, 303, 312, 316-318, 339-345/2015
Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2015-04-13, 2015-04-17, 2015-04-23, 2015-04-21, 2015-04-24, 2015-0508, 2015-05-05, 2015-05-07
Nr 284, 347-348, 351, 353-354/2015
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar.
Verksamhetschef 2015-04-22
Enhetschef 2015-04-29, 2015-04-20, 2015-04-27
Rektor 2015-04-16, 2015-04-30

10 Färdtjänst och riksfärdtjänst (Tillhör KS delegation fram till 2015-04-01, sen är det
Individnämnden)
Nr 320-321/2015
Beslut om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst enligt kommunens riktlinjer,
2015-02-01--2015-03-31.
Färdtjänsthandläggare 2015-03-09, 2015-04-14

sid
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10 Trafikfrågor
Nr 278-279, 282/2015
Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter rörande parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Trafikplanerare 2015-04-15, 2015-04-17
11

Yttrande, anmälningar m m inom verksamheterna IFO, funktionsnedsättning och
äldreomsorg
Nr 305-311/2015
KS 2015.0154, 2015.0155, 2015.0153, 2015.0152, 2015.0151, 2015.0150, 2015.0156
Yttrande till tillsynsmyndighet.
Sektorchef 2015-04-24
Verksamhetschef 2015-04-24

12 Anmälan till överförmyndare
Nr 276/2015
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare.
Handläggare 2015-04-14
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Nr 294/2015
Överenskommelse med annan kommun om placering av barn.
Verksamhetschef 2015-04-20
Nr 295/2015
Överenskommelse med annan kommun om mottagande av elev.
Verksamhetschef 2015-04-20
16 Gymnasieskolan
Nr 264/2015
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val.
Rektor 2015-04-10
Nr 265/2015
Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs, ämnesområde och för
gymnasiearbetet, samt fördelning av undervisningstid.
Rektor 2015-04-10
Nr 263/2015
Beslut att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program och
omfattning av detsamma.
Rektor 2015-04-10
21 Utbildning i svenska för invandrare
Nr 285/2015
Beslut att minska utbildningens omfattning.
Rektor 2015-04-16
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 289-293/2015
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola,
friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Verksamhetschef 2015-04-20, 2015-04-15

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 150

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/
verksamhetsrapporter.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 151

Rapport – ej verkställda beslut SoL och LSS
Dnr 2015/108

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 med rapport avseende första
kvartalet 2015.

Beslutsunderlag
Skrivelse från socialchefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Rapporten för första kvartalet 2015 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs
därefter till handlingarna.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 152

Förberedelseklasser
Dnr 2015/142

Sammanfattning
Barn – och utbildningschefen föreslår i skrivelse 2015-05-11 att förberedelseklass ska inrättas
för mottagande av nyanlända elever från och med hösten 2015 för att sedan utökas under
2016. Vidare föreslås att sektor lärande tillförs 400 tkr inför höstterminen 2015 för att inrätta
en förberedelseklass i grundskolan.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-12 från barn- och utbildningschefen

Protokollsanteckning
Inga-Kersti Skarland (S), Mikael Levander (NU) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till
ordförandens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Förberedelseklass inrättas för mottagande av nyanlända elever från och med hösten 2015 för
att sedan utökas under 2016. Detta förutsätter beslut av fullmäktige om att tillföra medel i
budget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Sektor lärande tillförs 550 tkr inför höstterminen 2015 för att inrätta förberedelseklasser för
årskurs 1-9 i grundskolan. Anslaget finansieras genom att prognostiserat budgetöverskott för
kommunstyrelsen i budget 2015 tas i anspråk.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 153

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse 2015-2018
Dnr 2015/141

Sammanfattning
Barn- och utbildningschefen överlämnar i skrivelse 2015-05-11 ett förslag till handlingsplan för
ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018. Förvaltningens egna analyser och resultat av
externa granskningar visar på att resultaten, främst i årskurs 9, behöver förbättras.
Kommunen behöver stärka det pedagogiska ledarskapet, stärka ledarskapet i klassrummet och
stärka arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningen har, med utgångspunkt från
det som de olika analyserna och granskningarna har visat, tagit fram ett förslag till handlingsplan för att öka måluppfyllelsen i grundskolan och föreslår att handlingsplanen fastställs och
att förvaltningen ges i uppdra att arbeta i enlighet med de i handlingsplanen angivna
åtgärderna. Vidare föreslås att sektor lärande tillförs 700 tkr inför höstterminen 2015 för att
kunna vidta åtgärder för elever i behov av särskilt stöd och för att omvandla tjänster som
elevassistenter till tjänster som pedagoger.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-12 från barn- och utbildningschefen

Protokollsanteckning
Ordföranden yrkar att handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018
fastställs. Ordföranden yrkar vidare att sektor lärande tillförs 1 200 tkr inför höstterminen
2015 för att kunna vidta åtgärder för elever i behov av särskilt stöd och för att omvandla
tjänster som elevassistenter till tjänster som pedagoger. Anslaget finansieras genom att
prognostiserat budgetöverskott för kommunstyrelsen i budget 2015 tas i anspråk.
Under mandatperioden är det inte aktuellt med en förändring av skolstrukturen.
Per Johansson (M) yrkar att handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018
fastställs. Per Johansson (M) yrkar vidare att sektor lärande tillförs 1 200 tkr inför
höstterminen 2015 för att kunna vidta åtgärder för elever i behov av särskilt stöd och för att
omvandla tjänster som elevassistenter till tjänster som pedagoger. Anslaget finansieras genom
att prognostiserat budgetöverskott för kommunstyrelsen i budget 2015 tas i anspråk.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens yrkanden och avslag på Per Johanssons
(M) yrkanden.
Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens yrkanden.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att fastställa handlingsplan för ökad
måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018.

sid
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Ordföranden (S) ställer därefter proposition mellan eget yrkande och Per Johanssons (M)
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsens beslut
Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018 fastställs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Sektor lärande tillförs 1 200 tkr inför höstterminen 2015 för att kunna vidta åtgärder för elever
i behov av särskilt stöd och för att omvandla tjänster som elevassistenter till tjänster som
pedagoger. Anslaget finansieras genom att prognostiserat budgetöverskott för
kommunstyrelsen i budget 2015 tas i anspråk.
Under mandatperioden är det inte aktuellt med en förändring av skolstrukturen.

Mot beslutet reserverar sig Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång
(KD) och Roger Wilhelmsson (M) till förmån för Per Johanssons (M) yrkande.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 154

Måldokument jämställdhet - mångfald
Dnr 2013.0171, 2015/134

Sammanfattning
Beredningen för samhällsutveckling lämnade till kommunfullmäktige 2014-06-23, § 65, ett
förslag till måldokument för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till måldokument till
kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-08, § 9, att ställa sig
bakom måldokumentet med stöd av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi
och konsekvenser.
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2015-01-29, § 11, att återremittera måldokumentet
till kommunstyrelsen.
I skrivelse 2015-04-23 föreslår kommunchef och t f kanslichef att kommunens fortsatta arbete
med jämställdhetsintegrering bör följa dokumentet Jämställt Västra Götaland. Härigenom
avslutas handläggningen av beredningens måldokument jämställdhet- mångfald.
Uppdraget till beredningen innehöll förutom jämställdhet även aspekten mångfald - två
begrepp som var för sig är vida och som inte bör hanteras tillsammans. Kommunens fortsatta
arbete med mångfald, måste i så fall initieras som ett eget ärende.

Beslutsunderlag
Måldokument jämställdhet – mångfald 2014-06-05 från beredningen för samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29, § 11
Skrivelse 2015-04-23 från kommunchef och t f kanslichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering bör följa dokumentet Jämställt
Västra Götaland. Härigenom avslutas handläggningen av beredningens måldokument
jämställdhet- mångfald.
Uppdraget till beredningen innehöll förutom jämställdhet även aspekten mångfald - två
begrepp som var för sig är vida och som inte bör hanteras tillsammans. Kommunens fortsatta
arbete med mångfald, måste i så fall initieras som ett eget ärende.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 155

Uppdrag beredningen för samhällsutveckling – landsbygdsstrategi
Dnr 2015/128

Sammanfattning
Från kommunfullmäktiges presidium föreligger förslag till uppdragsbeskrivning 2015-05-13
till fullmäktigeberedningen för samhällsutveckling. Uppdraget är att ta fram en
landsbygdsstrategi.

Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige 2015-04-23, § 74
Skrivelse 2015-05-13 från fullmäktiges presidium
PM 2015-05-27 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Beredningen för samhällsutveckling ges uppdraget att ta fram en landsbygdsstrategi enlighet
med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. Till detta tillförs en PM
från kommunstyrelsens förvaltning som ska tas i beaktande.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 156

Svar på motion om bredbandsutbyggnad
Dnr 2014.0554, 2015/253

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-10-27, § 110, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Bengt Leander (C) om bredbandsutbyggnad.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-04-17 att motionen avslås. Kommunen strävar efter
att uppnå det nationella målet att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till
fibernät 2020 och kommunen jobbar redan med detta på flera olika sätt genom att stötta
fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.

Beslutsunderlag
Motion 2014-10-27 från Bengt Leander (C)
Skrivelse 2015-04-17 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Av förvaltningens underlag framgår att kommunen strävar efter att uppnå det nationella målet
att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät 2020 och stöttar
fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.
Mot denna bakgrund avslås motionens förslag om en handlingsplan avseende stöd till
fiberföreningar.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 157

Svar på motion om bredbandslån
Dnr 2013.0526, 2015/254

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-11-25, § 152, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Börje Eckerlid (C) om bredbandslån.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-04-17 att motionen avslås. Kommunen strävar efter
att uppnå det nationella målet att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till
fibernät 2020 och kommunen jobbar redan med detta på flera olika sätt genom att stötta
fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.

Beslutsunderlag
Motion 2013-11-22 från Börje Eckerlid (C)
Skrivelse 2015-04-17 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Av förvaltningens underlag framgår att kommunen strävar efter att uppnå det nationella målet
att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät 2020 och stöttar
fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.
Mot denna bakgrund avslås motionens förslag om regelverk för stöd till fiberföreningar.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 158

Svar på motion om motionsspår, Lassalyckan
Dnr 20141.0632, 2015/132

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-12-15, § 143, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Birgitta Molander (M) om att beläggningen på motionsspåren vid
Lassalyckan förbättras.
Servicechefen föreslår i skrivelse 2015-04-02 att motionen antas genom att frågan om medel
för spårunderhåll tas med i arbetet med budget 2016.

Beslutsunderlag
Motion 2014-12-03 från Birgitta Molander (M)
Skrivelse 2015-04-02 från servicechefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att det av underlaget från kommunstyrelsens förvaltning framgår att
förvaltningen avser att ta med frågan om medel för spårunderhåll i arbetet med budget 2016.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 159

Avgift - Tolkförmedling Väst
Dnr 2015/97

Sammanfattning
Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2015-04-17, § 177, beslutat rekommendera
medlemmarnas fullmäktige att besluta om avgifter för kopior på allmänna handlingar. I
protokollet hänvisar direktionen till att det krävs beslut från medlemmarnas fullmäktige för att
ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut denna avgift.

Beslutsunderlag
Beslut 2015-04-17 från direktionen för Tolkförmedling Väst

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Tolkförmedling Väst ska ha möjlighet att ta ut avgift för kopior på allmänna handlingar i
enlighet med vad som framgår av avgiftsförordningen (1992:191).
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Kommunstyrelsen
Protokoll 205-06-03
§ 160

Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2014
Dnr 2015/102

Sammanfattning
Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2015-04-17, § 171, beslutat godkänna årsredovisning
för 2014 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Beslut 2015-04-17 från direktionen för Tolkförmedling Väst

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 161

Utökad låneram UEAB
Dnr 2015/176

Sammanfattning
Ulricehamns Energi AB (UEAB) begär i skrivelse 2015-05-13 en utökad låneram med 10 mkr
till sammanlagt 30 mkr för 2015. Bakgrunden är bolagets satsning på bredbandsutbyggnad
samordnat med nedgrävning av elektriska luftledningar.
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-05-21 att låneramen för UEAB avseende nyupplåning
2015 utökas med 10 mkr till 30 mkr; total låneram för UEAB 2015 230 mkr.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-13 från VD UEAB
Skrivelse 2015-05-21 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Låneramen 2015 för UEAB utökas med 10 mkr till total låneram 230 mkr.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 162
Ekonomisk uppföljning
Dnr 2015/177
Sammanfattning
Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2015-05-26 en budget- och verksamhetsuppföljning
per april 2015. Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen 2015 uppgår till +
42,3 mkr. Av skrivelsen framgår vidare att den ekonomiska prognosen innebär att det finns
ett ekonomiskt utrymme som kan nyttjas för att finansiera vissa åtgärder av
engångskaraktär och att förvaltningen genomför ett antal engångsåtgärder under 2015 vilka
bedöms kunna finansieras inom ram.
Ekonomichefen föreslår att rapporten läggs till handlingarna. Vidare föreslås att det noteras
att förvaltningen genomför vissa åtgärder av engångskaraktär under 2015 inom beslutad
ekonomisk ram. Vidare att förvaltningsrapporten avseende kommunens pensionsportfölj
per 2015-04-30 godkänns.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-26 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen genomför vissa åtgärder av engångskaraktär
under 2015 inom beslutad ekonomisk ram.
Förvaltningsrapporten avseende kommunens pensionsportfölj per 2015-04-30 godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2015 läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
ekonomichef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 163

Revisionsrapport – rutiner och verksamhetssystem äldreomsorgen
Dnr 2014.0523, 2015/28

Sammanfattning
Kommunens revisorer överlämnar i skrivelse 2014-10-08 revisionsrapporten Rutiner och
verksamhetssystem inom äldreomsorgen. I skrivelsen redovisas att revisionen anser att
omfattningen av identifierade förbättringsområden är stor. Kommunstyrelsen beslutade 201411-26, § 291, att ge förvaltningen uppdraget att fortlöpande arbeta med och genomföra de
förbättringsområden som revisorerna redovisar. Vidare beslutade kommunstyrelsen om en
återkoppling av detta arbete till kommunstyrelsen.
Socialchefen lämnar i skrivelse2015-05-08 en uppföljning av de områden som revisionen lyft
fram i sin granskning. I skrivelsen föreslås att redovisningen godkänns. Förvaltningen ska
enligt tidigare uppdrag fortlöpande arbeta med och genomföra de förbättringsområden som
revisorerna redovisat. Förvaltningen föreslår därmed att ärendet avslutas.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2014-10-08 från kommunrevisionen
skrivelse 2015-05-08 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen enligt tidigare uppdrag fortlöpande ska arbeta
med och genomföra de förbättringsområden som revisorerna redovisat. Återrapportering av
arbetet med översyn av tidsschablonerna i verksamhetssystemet Treserva samt rutiner för
rapportering av ej utfört bistånd och verkställd tid, ska göras till kommunstyrelsen i juni 2016.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef
kommunens revisorer

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 164

Daglig verksamhet – arbetsresor
Dnr 2015/109

Sammanfattning
Från socialchefen föreligger skrivelse 2015-05-08 om arbetsresor till daglig verksamhet för
enskilda med beslut enligt LSS(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Förvaltningen föreslår att kommunen ska upphöra med att erbjuda fria arbetsresor för brukare
med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Enligt förvaltningens bedömning saknas saklig
grund, enligt kommunallagens s k likställighetsprincip, för att denna målgrupp ska
särbehandlas jämfört med dem som har beslutad insats om dagverksamhet enligt SoL.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19, § 187
Skrivelse 2015-05-08 från socialchefen

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Cristina Bernevång (KD) på grund av jäv.
Ordföranden (S) yrkar att från och med 2015-09-01 hänvisas enskilda med beslut om daglig
verksamhet enligt LSS till att vid behov ansöka om färdtjänst/arbetsresa enligt kommunens
gällande riktlinjer.
Mikael Dahl (C) yrkar som ett tilläggsyrkande att konsekvenserna av beslutet utreds och att
detta redovisas till kommunstyrelsen i maj 2016.
Aila Kiviharju (SD) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till Mikael Dahls (S) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.
Ordföranden (S) ställer under proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå
tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Mikael Dahls (C)
tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens beslut
Från och med 2015-09-01 hänvisas enskilda med beslut om daglig verksamhet enligt LSS till
att vid behov ansöka om färdtjänst/arbetsresa enligt kommunens gällande riktlinjer.
Konsekvenserna av beslutet ska utredas och redovisas till kommunstyrelsen i maj 2016.
Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 165

Plan för korttidsvård
Dnr 2015.0113, 2015/6

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2015-03-02, § 66, beslutat att uppdra åt förvaltningen 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.
I skrivelse 2015-05-12 överlämnar socialchefen en plan för korttidsvård med förslag att planen
godkänns och att uppdraget från kommunstyrelsen i denna del därmed är slutfört.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02, § 66
Skrivelse 2015-05-12 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut
Plan för korttidsvård godkänns.

Beslutet lämnas till
välfärd/socialchef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 166

Åtgärdsplan – IT-verksamheten
Dnr 2011.0440, 2015/90

Sammanfattning
Revisorerna har i skrivelse 2011-04-26 lämnat en revisionsrapport med en översiktlig
granskning av IT-verksamheten. I rapporten redovisar revisionen förbättringsområden.
Kommunstyrelsen har 2012-11-05, § 264, beslutat fastställa förvaltningens åtgärdsplan. En
uppföljning av förvaltningens arbete redovisades 2013-11-27, § 293, till kommunstyrelsen som
beslutade att ge förvaltningen uppdraget att fortsätta förbättringsarbetet och att redovisa en ny
uppföljning i november 2014.
Verksamhetschef IT överlämnar i skrivelse 2015-05-04 en reviderad åtgärdsplan utifrån
åtgärder som slutförts och åtgärder som inte slutförts men som tas om hand i annat arbete. I
skrivelsen föreslås att reviderad plan fastställs och att ärendet avslutas.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2011-04-26 från revisionen och 2013-04-09
Skrivelse 2015-05-04 från verksamhetschef IT

Kommunstyrelsens beslut
Den reviderade åtgärdsplanen redovisar åtgärder som slutförts och åtgärder som inte slutförts
men som tas om hand i annat arbete. Mot denna bakgrund kan ärendet avslutas.

Beslutet lämnas till
servicechef
verksamhetschef IT

sid

197

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 167

Investering – äldreomsorg (trygghetslarm)
Dnr 2015/131

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 2015-05-05 att ansökan beviljas för investeringsmedel till
äldreomsorg med 1 mkr för digitala trygghetslarm. Ekonomichefen föreslår att kompensation
inte ges för ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-05 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning, äldreomsorg, ges investeringsmedel med 1 mkr för digitala
trygghetslarm. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Beslutet lämnas till
ekonomichef
välfärd/socialchef, verksamhetschef äldreomsorg

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 168

Yttrande – vindkraft (Eolus Vind AB)
Dnr 2014.0372, 2015/173

Sammanfattning
Länsstyrelsen har i remiss 2015-02-10 gett kommunen tillfälle till yttrande över ansökan om
vindkraft – vindpark Dållebo (Eolus Vind AB). Kommunen ska enligt miljöbalken 16:4 § ta
ställning till om ansökan tillstyrks eller avstyrks.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-04-28 att ansökan avstyrks. Förvaltningens
bedömning av ansökan är att ansökan innebär en effektiv markanvändning men att stora
negativa effekter på miljön inte går att utesluta och vidare att totalhöjden strider mot
vindkraftsplanen.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-10 från länsstyrelsen
Skrivelse 2015-04-28 från samhällsbyggnadschefen

Protokollsanteckning
Ordföranden (S) yrkar att ansökan avstyrks då totalhöjden strider mot vindkraftsplanen.
Birgit Andersson (FP) yrkar att ansökan om vindpark Dållebo (Eolus Vind AB) tillstyrks.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Mikael Levander (NU), Per Johansson (M) och Arne Fransson (MP) yrkar bifall till Birgit
Anderssons (FP) 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.
Vid upprop avges 6 ja-röster och 9 nej-röster.
Mattias Josefsson (S), Aila Kiviharju (SD), Mattias Remar (S), Inga-Kersti Skarland (S),
Catharina Ståhl Lindh (S) och Jan-Olof Sundh (V) röstar ja.

sid

199

Birgit Andersson (FP), Liselotte Andersson (C), Cristina Bernevång (KD), Mikael Dahl (C),
Arne Fransson (MP), Per Johansson (M), Mikael Levander (NU), Ann Stockzelius (C) och
Roger Wilhelmsson (M) röstar nej.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat enligt Birgit Anderssons (FP) yrkande.
Ordföranden yrkar att ärendet härigenom förs till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om vindpark Dållebo (Eolus Vind AB) tillstyrks.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 169

Livsmedelpolicy
Dnr 2015/100

Sammanfattning
Verksamhetschef kost föreslår i skrivelse 2015-03-25 att en livsmedelspolicy antas. Syftet med
policyn är att klargöra vilka krav som ska ställas på de produkter som upphandlas.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-25 från verksamhetschef kost

Kommunstyrelsens beslut
Livsmedelspolicyn antas.

Beslutet lämnas till
servicechef
verksamhetschef kost
författningshandboken

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 170

Detaljplan kv Chile 2 m fl, Ulricehamn
Dnr 2014.0093, 2015/136

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-04-28 förslag till detaljplan för kv Chile
2 m fl(bibliotek), Ulricehamn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny - och ombyggnation
av bibliotekslokaler. I skrivelsen förelås att planförslaget skickas ut på granskning.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-28 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till detaljplan för kv Chile 2 m fl (daterad 2015-04-28) skickas ut på granskning.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid

202

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 171

Bidrag studieförbund
Dnr 2015/130

Sammanfattning
Servicechefen ger i skrivelse 2015-04-28 förslag till fördelning av bidrag till studieförbund
2015 – totalt med 450 tkr. Bidragen fördelas enligt rekommendationer från Västra Götalands
Bildningsförbund.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-28 från servicechefen.

Kommunstyrelsens beslut
Bidrag till studieförbund 2015 (totalt 450 tkr) fördelas enligt följande:
ABF

122 337 kr

Studieförbundet Bilda Väst

19 607 kr

Folkuniversitetet

2 600 kr

NBV Borås

9 517 kr

Sensus

32 413 kr

Studiefrämjandet

103 218 kr

Studieförbundet Vuxenskolan

159 285 kr

Medborgarskolan

1 021 kr

Beslutet lämnas till
servicechef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 172

Svar på medborgarförslag om belysning rådhuset
Dnr 2014.0093, 2015/258

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 21, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera ett medborgarförslag från Matts Lundgren om belysning på rådhuset.
Fastighetschefen föreslår i skrivelse 2015-04-27 att medborgarförslaget inte antas. I skrivelsen
redovisas bland annat att detta inte bedöms vara en prioriterad investering.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-02-22 från Matts Lundgren
Skrivelse 2015-04-27 från fastighetschefen

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås då detta inte bedöms vara en prioriterad investering.

Beslutet lämnas till
Matts Lundgren
servicechef
verksamhetschef fastighet

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 173

Svar på medborgarförslag – Företagets Hus
Dnr 2015.0021

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-01-29, § 4, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera ett medborgarförslag från Richard Hallifax om Företagets Hus.
Kommunchef och VD i NUAB redovisar i skrivelse 2015-05-12 till att rådande resurser i
bolaget i kombination med den omfattande arbetsinsats som skulle krävas för att hela tiden ha
en aktuell utställning, bedöms det inte vara möjligt att starta ett Företagets hus. Mot denna
bakgrund föreslås att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-01-01 från Richard Hallifax
Skrivelse 2015-01-12 från Kommunchef och VD i NUAB

Kommunstyrelsens beslut
Med hänvisning till att rådande resurser i bolaget i kombination med den omfattande
arbetsinsats som skulle krävas för att hela tiden ha en aktuell utställning, bedöms det inte vara
möjligt att starta ett Företagets hus. Mot denna bakgrund avslås medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till
Richard Hallifax
kommunchef
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 174

Svar på medborgarförslag om basketplan
Dnr 2015.0050, 2015/65

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-01-29, § 5, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Freddy Youkhanna om en basketplan centralt i
Ulricehamn, t ex vid sjön.
Servicechefen föreslår i skrivelse 2015-05-04 att medborgarförslaget avslås med hänvisning till
att en placering vid sjön anses som mindre lämplig och att behovet i centralorten får anses
tillgodosett.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-01-22 från Freddy Youkhanna
Skrivelse 2015-05-04 från servicechefen

Protokollsanteckning
Ordföranden (S) yrkar att medborgarförslaget avslås eftersom det av förvaltningens underlag
framgår dels att en placering vid sjön anses som mindre lämplig och dels att behovet i
centralorten anses tillgodosett. Vidare hänvisas till att basketspel även är möjligt på
multisportanläggningen vid Lassalyckan.
Per Johansson (M) yrkar att ärendet återremitteras för en kostnadsberäkning av att anlägga en
basketplan med placering vid sjön.
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Per Johanssons (M) yrkande om återremiss.
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 återremittera ärendet
Vid upprop avges 5 ja-röster och 10 nej-röster.
Aila Kiviharju (SD), Mattias Josefsson (S), Mattias Remar (S), Inga-Kersti Skarland (S) och
Catharina Ståhl Lind (S) röstar ja.

sid
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Birgit Andersson (FP), Liselotte Andersson (C), Cristina Bernevång (KD), Mikael Dahl (C),
Arne Fransson (MP), Per Johansson (M), Mikael Levander (NU), Ann Stockzelius (C), JanOlof Sundh (V) och Roger Wilhelmsson (M) röstar nej.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat återremittera ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för en kostnadsberäkning av att anlägga en basketplan med placering
vid sjön.

Beslutet lämnas till
servicechef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-03
§ 175

Information
Dnr 2015/151, 2015/162, 2015/205
1.

Protokoll från styrelsemöte 2015-04-21 med förbundsstyrelsen för Sjuhärads
Samordningsförbund.

2.

Information om Sveriges Kommuner och Landstings ordinarie kongress i Karlstad,
11-12 november 2015.

3.

Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionens direktionsprotokoll 2015-05-08.

4.

Information från länsstyrelsen om medborgarskapsceremonier.

5.

Jämställdhetskartan - tillgänglighet och jämställdhet (TOJ) – statistik över jämställdhet
inom kommunen både inom privata, offentliga och ideella sektorn.

6.

Sveriges Kommuner och Landsting:
Cirkulär 15:15
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