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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Onsdag den 24 juni 2015 kl. 8.00-11.20, 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)
Mikael Dahl (C) tjg för Ann Stockzelius (C)
Liselotte Andersson (C)
Niclas Sunding (SD)
Mats Bogren (NU) tjg för Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP)
Roland Eriksson (FP) tjg för Birgit Andersson (FP)
Cristina Bernevång (KD)
Mattias Remar (S) tjg för Jan-Olof Sundh (V)
Aira Eriksson (S)
Sebastian Gustavsson (M)
Wiktor Öberg (M)
Hanna Brunnegård (C)
Aila Kiviharju (SD)
Petra Wolf (MP)
Bengt Andelius (KD)
Liselotte Andersson (C)
Stadshuset 2015-06-30, kl 13.00

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2014-06-24
Datum då anslaget sätts upp 2015-06-30 Datum då anslaget tas ner ………………………..
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

sid

Övriga närvarande

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare

Håkan Sandahl, kommunchef
Carita Brovall, socialchef
Helén Claesson, barn- och utbildningschef
Isabelle Wikström, servicechef
Niklas Anemo, ekonomichef
Lars Lindbergh, personalchef
Katrin Högborn, kommunikationschef
Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef
Pehr Johansson, kanslichef
Emma Lindkvist, kommunsekreterare
Maria Bursell, utredare
Ida Sjöberg, planarkitekt

Emma Lindkvist

Mattias Josefsson (S)

Liselotte Andersson (C)
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 176

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut
Ärende 7 – svar på motion om anläggningslån för föreningar utgår.
Med denna ändring fastställs ärendelistan.
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211

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 177

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
2.5 Beslut om folkhälsoinsatser, 391

4

2015-05-28

Fastighetsärenden
4.4 Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i
enlighet med kommunfullmäktige fastställda markpriser, 356
4.4 Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i
enlighet med kommunfullmäktige fastställda markpriser, 357
4.4 Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i
enlighet med kommunfullmäktige fastställda markpriser, 358
4.4 Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i
enlighet med kommunfullmäktige fastställda markpriser, 379
4.4 Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i
enlighet med kommunfullmäktige fastställda markpriser, 407
4.6 Godkänna/säga upp avtal om arrende, jakträtt, servitut, väg/vägrätt,
parkering eller annan nyttjanderätt, 395
4.14 Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats, 390
4.14 Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats, 401

2015-05-13
2015-05-13
2015-05-13
2015-05-25
2015-06-01
2015-05-25
2015-05-27
2015-05-29

sid

6

Kulturärenden
6.1 Bevilja kulturarrangemangsbidrag
6.1 Bevilja kulturarrangemangsbidrag, 364

7
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2015-05-21
2015-05-11

Personalärenden
7.1 Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 370
7.1 Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 371
7.1 Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 392
7.1 Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 398
7.1, Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 374
7.1, Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 375
7.1, Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 376
7.1, Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 377
7.1, Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 378
7.1, beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 384
7.1, beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 399
7.1, beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget, 400
7.7 Beslut om ledighet som inte regleras av lag eller avtal, dock längst 12
månader, 393
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 380
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 381
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 382
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 383
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 385

2015-05-06
2015-05-06
2015-04-17
2015-05-21
2015-05-22
2015-05-21
2015-05-21
2015-05-21
2015-05-21
2015-04-13
2015-05-22
2015-05-22
2015-05-28
2015-05-21
2015-05-21
2015-05-28
2015-05-25
2015-05-22

sid
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7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 386
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 387
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 388
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 389
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 396
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 397
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 408
7.7 Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader, 409
7.7 Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst
12 mån, 355
7.7 Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst
12 mån, 359
7.7 Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst
12 mån, 365
7.7 Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst
12 mån, 366
7.7 Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst
12 mån, 367
7.7 Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst
12 mån, 368
7.7 Besluta om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst
12 mån, 372
7.7 Personalärende Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal,
dock längst 12 månader, 373
8

2015-05-25
2015-05-25
2015-05-25
2015-05-22
2015-05-27
2015-05-27
2015-06-02
2015-06-02
2015-04-22
2015-05-12
2015-05-18
2015-05-18
2015-05-18
2015-05-18
2015-05-18
2015-05-18

Planärenden
8.1 Godkänna planavtal, 406

2015-06-01

sid
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10 Trafikfrågor
10.4 Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter rörande
parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 403
10:4 beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter rörande
parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 404

2015-05-21
2015-06-01

16 Gymnasieskolan
16.19 Beslut avseende att elev ska få byta studieväg enligt GyF 7:9, 405
17

2015-05-25

Grundsärskolan

17.1 Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller
ämnesområden, 360
17.1 Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller
ämnesområden, 361
17.1 Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller
ämnesområden, 362
17.1 Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller
ämnesområden, 363

2014-06-18
2014-09-15
2013-09-02
2013-05-20

22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
22.2, Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns
förskola, 402
Beredande utskottets protokoll 2015-06-24, § 11.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

2015-05-29

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 178

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/
verksamhetsrapporter.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 179

Årsredovisning stiftelsen Molanders Minne 2014
Dnr 2015/241

Sammanfattning
Styrelsen för stiftelsen Molanders minne har lämnat årsredovisning för
verksamheten 2014. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse
fogad.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för stiftelsen Molanders minne

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen
under 2014.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 180

Svar på motion om avgift bygglov solceller
Dnr 2015/252

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-12-16, § 183, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Arne Fransson (MP) om att avgiftsbefria bygglovsansökningar för
solceller.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-05-26 att motionen avslås med hänvisning
till att kommunen i sin budgetprocess får bedöma om man vill införa ett bidrag för
solceller/solfångare istället för en avgiftsbefrielse.

Beslutsunderlag
Motion 2013-12-15 från Arne Fransson (MP)
Skrivelse 2015-05-26 från samhällsbyggnadschefen

Protokollsanteckning
Ordföranden (S) yrkar att motionen om avgiftsbefrielse för solceller avslås. Frågan om bidrag
för solceller/solfångare tas med i arbetet med kommande års budget.
Arne Fransson (MP) yrkar att plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för
bygglov och startbesked då åtgärden avser installation av solceller/fångare.
Ordföranden (S) ställer propositionen mellan eget yrkande och Arne Franssons (MP) yrkande.
Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen om avgiftsbefrielse för solceller avslås. Frågan om bidrag för solceller/solfångare tas
med i arbetet med kommande års budget.

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 181

Handlingsplan – framtidens äldreomsorg
Dnr 2013.0173

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26, § 41, att anta måldokumentet för framtidens
äldreomsorg. Fullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen uppdraget att arbeta enligt
beredningens måldokument med beaktande av kommunstyrelsens yttrande avseende
laglighet, ekonomi och konsekvenser.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 41

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att utifrån måldokumentet Framtidens
äldreomsorg arbeta fram en handlingsplan för framtidens äldreomsorg. Denna plan ska utgöra
grunden för förvaltningens arbete för att uppnå de mål som pekas ut i måldokumentet.
Handlingsplanen ska redovisas i kommunstyrelsen senast juni 2016.

Beslutet lämnas till
kommunchef
välfärd/socialchef, verksamhetschef äldreomsorg
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 182

Regler – enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Dnr 2015/299

Sammanfattning
Kommunfullmäktige besvarade 2014-09-29, § 99, en motion om översyn av regler och villkor
för enskilt bedriven pedagogisk verksamhet. Kommunstyrelsen gavs då uppdraget att göra en
översyn av regler och villkor för detta.
Barn – och utbildningschefen överlämnar i skrivelse 2015-05-28 förslag till regler och villkor
för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-28 från barn- och utbildningschefen

Kommunstyrelsens beslut
Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg fastställs att gälla från och med 2015-08-01.

Beslutet lämnas till
lärande/barn- och utbildningschef,
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 183

Samarbetsavtal – personliga hjälpmedel
Dnr 2015/46

Sammanfattning
Styrelsen i VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) har 2015-03-03
beslutat att rekommendera kommunerna i Västra Götaland att underteckna samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel.
Socialchefen föreslår i skrivelse 2015-05-21att förslag till avtal godkänns.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-03-09 från VästKom
Skrivelse 2015-05-21 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut
Samarbetsavtal godkänns med Västra Götalandsregionen för försörjning av personliga
hjälpmedel att gälla under perioden 2015-10-01 – 2017-09-30.

Beslutet lämnas till
Västra Götalandsregionen
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 184

Detaljplan kv Svalan 7 m fl
Dnr 2015/114

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-05-25 förslag till detaljplan för kv Svalan
7 m fl (f d Hälsohuset), Ulricehamn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och
vård i byggnaden. I skrivelsen förelås att planförslaget skickas ut på granskning.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-25 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till detaljplan för kv Svalan 7 m fl (daterad 2015-05-20) skickas ut på granskning.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 185

Detaljplan Bogesund 1:40 m fl
Dnr 2015/182

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-05-25 förslag till detaljplan för
Bogesund 1:40 m fl (f d handelsträdgården), Ulricehamn. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra byggnation av bostäder. I skrivelsen förelås att planförslaget skickas ut på samråd.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-25 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till detaljplan för Bogesund 1:40 m fl (daterad 2015-05-21) skickas ut på samråd.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 186
Planprioriteringar
Dnr 2015/223

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-05-22 att förslag till uppdragskatalog för
planprioriteringar fastställs för att ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta
planarbete. Prioriteringsordningen föreslås vara planer som ger nytillskott av bostäder,
sambandet med utbyggnad av rv 40 och besöksnäringen/industriområden.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-22 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Uppdragskatalog/planprioriteringslista antas för att ligga till grund för miljö och
samhällsbyggnads fortsatta planarbete.

Beslutet lämnas till
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 187

Yttrande – digital översiktsplan Jönköpings kommun
Dnr 2015/270

Sammanfattning
Jönköpings kommun överlämnar i skrivelse 2015-04-22 samrådshandlingar för digital
översiktsplan för yttrande. Planen är kommunomfattande och redovisar kommunens
långsiktiga plan för mark- och vattenanvändning.
Samhällsbyggnadschefen lämnar i skrivelse 2015-05-26 förslag till yttrande som redovisar att
kommunen inte har något att invända mot de mellankommunala frågor som behandlas i
översiktsplanen. Förslaget tar hänsyn till och redovisar möjligt förstudieområde för
Götalandsbanan samt utbyggnad till motorvägsstandard av väg 40. Ulricehamns kommun ser
ingen konflikt mellan de stora opåverkade och tysta områden som redovisas i Ulricehamns
översiktsplan och de intressen Jönköpings kommun redovisar i digital översiktsplan 2015.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-22 från Jönköpings kommun
Skrivelse 2015-05-26 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun har inte något att invända mot de mellankommunala frågor som
behandlas i digital översiktsplan för Jönköpings kommun. Som kommunstyrelsens yttrande
översänds förvaltningens skrivelse 2015-06-01.

Beslutet lämnas till
Jönköpings kommun
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 188

Bidrag – Kvinnojouren Borås
Dnr 2015/31

Sammanfattning
Kvinnojouren Borås ansöker i skrivelse 2015-02-26 om verksamhetsbidrag för 2015
med 12 kr per kommuninvånare.
Socialchefen föreslår i skrivelse 2014-02-28 att Kvinnojouren Borås beviljas bidrag
med 12 kr per invånare (totalt 278 928 kr). Bidraget finansieras inom budget för
individ- och familjeomsorg.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-02-26 från Kvinnojouren Borås
Skrivelse 2015-04-16 från socialchefen

Kommunstyrelsens beslut
Kvinnojouren Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2015 med 12 kr per invånare
(totalt 278 928 kr). Bidraget finansieras inom budget för individ- och familjeomsorg.

Beslutet lämnas till
Kvinnojouren Borås
socialchef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 189

Ansökan om medfinansiering Landsbygdskonferens
Dnr 2015/153

Sammanfattning
Landsbygdsalliansen ansöker i skrivelse 2015-04-02 om medfinansiering till
Landsbygdsmässa 11-12 september med föreläsningar och mässa. Kostnaden beräknas till 375
tkr.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2015-06-01 att förlustgaranti beviljas och utbetalas endast
under förutsättning att konferensen ger ett underskott. För utbetalning förutsätts en
inkommen ekonomisk redovisning av kostnader och intäkter efter landsbygdskonferensen
samt högst upp till sökt belopp.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-o4-02 från Landsbygdsalliansen
Skrivelse 2015-06-01 från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut
Landsbygdsalliansen ges en förlustgaranti för landsbygdskonferens. Förlustgaranti utbetalas
endast under förutsättning av att konferensen ger ett underskott. För utbetalning förutsätts en
inkommen ekonomisk redovisning av kostnader och intäkter efter landsbygdskonferensen
samt högst upp till sökt belopp.

Beslutet lämnas till
Landsbygdsalliansen Ulricehamn
kommunchef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 190

Svar på medborgarförslag – parkering Lindängsvägen, Ulricehamn
Dnr 2015/186

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-10-27, § 111, beslutat att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Linus Isacsson om parkeringsrutor på Lindängsvägen,
Ulricehamn.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-05-19 att medborgarförslaget avslås.
Kostnaden för att markera parkeringsplatserna bedöms inte vara motiverad utifrån behovet
och nyttjandet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-10-20 från Linus Isacsson
Skrivelse 2015-05-19 från samhällsbyggnadschefen

Kommunstyrelsens beslut
Av förvaltningens underlag framgår att kostnaden för att markera parkeringsplatserna inte
bedöms vara motiverad utifrån behovet och nyttjandet. Med hänvisning till detta avslås
medborgarförslaget.

Beslutet lämnas till
Linus Isacsson
samhällsbyggnadschef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-06-24
§ 191

Information
Dnr 2015.0003, 2015/69, 2015/362, 2015/151
1.

Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets kommuner gällande
anvisningar av ensamkommande barn.

2.

Protokoll 2015-05-26 från Boråsregionens Etableringscenter.

3.

Protokoll från Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 2015-05-28.

4.

Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionens direktionsprotokoll 2015-06-05.

