Kommunstyrelsens sammanträde
Torsdag 3 sep 2015 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.
Ärendelista
§ 192

Fastställelse av ärendelista

§ 193

Delegationsbeslut

§ 194

Valärende – Avsägelse av uppdraget i kommunstyrelsens arbetsgrupp
samhällsutveckling, 2015/482

§ 195

Valärende – Avsägelse av uppdraget i kommunstyrelsens arbetsgrupp
lärande/välfärd, 2015/483

§ 196

Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen
Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige

§ 197

Svar på motion om att tillsätta beredning för utarbetande av lokala miljömål för hela
kommunen, 2015/234

§ 198

Svar på motion om fler parkeringsplatser på Lindängsvägen, 2015/247

§ 199

Svar på motion om en hundrastgård i parken, Ekhagen, 2015/207

§ 200

Svar på motion om att landsbygdssäkra de politiska besluten, 2015/307

§ 201

Svar på motion om utvecklingen av landsbygden i Ulricehamns kommun, 2015/308

§ 202

Svar på motion om landsbygdens utveckling, 2015/193

§ 203

Svar på motion om rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun, 2015/334

§ 204

Nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritidshem, 2015/375

§ 205

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016, 2015/144

§ 206

Riktlinjer för offentlig gestaltning, 2015/462

§ 207

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest, 2015/318

§ 208

Detaljplan för Vist 10:25 m.fl., 2015/117

§ 209

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m.fl., 2015/95

Kommunstyrelsens beslutsärenden
§ 210

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Vegby, 2015/215

§ 211

Svar på medborgarförslag om en inhägnad rast- och lekplats för hundar vid
gräsplanen vid Åsunden, 2015/239

§ 212

Svar på medborgarförslag om att kommunen inrättar ett antal inhängande
hundrastplatser/toaletter, 2015/195

§ 213

Svar på medborgarförslag om lek och aktivitetsgård till hundar i Ulricehamn,
2015/243

§ 214

Svar på medborgarförslag om blå markering och skylt av cykelväg som korsar den nya
vägen över Ätran vid Järnia, 2015/283

§ 215

Svar på medborgarförslag om projekt – fiskens vandring i Ätran, 2015/212

§ 216

Svar på medborgarförslag om att busslinje 72 gör en slinga förbi ishallen och
Lassalyckans Fritidsområde, 2015/222

§ 217

Svar på medborgarförslag om att erbjuda pensionärer i Trädet gratis kollektivtrafik,
2015/199

§ 218

Svar på medborgarförslag om gratisresor för seniorer, 2015/220

§ 219

Svar på medborgarförslag om gratis bussresor, 2015/210

§ 220

Svar på medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer vissa tider under dagen,
2015/211

§ 221

Svar på medborgarförslag om ändring i kriterierna gällande bidrag till
idrottsföreningar, 2015/156

§ 222

Ansökan om medel för bussresor och visningar av utställningen ”Vi är romer” för åk 9
och gymnasiet, 2015/385

§ 223

Inriktningsbeslut Sverigeförhandlingen, 2015/319

§ 224

Ärenden för kommunstyrelsens information

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Justerare
Tid och plats för justering

Torsdag den 3 september 2015 kl. 8.00-12.00, 13.00-15.45, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Mattias Josefsson (S), ordförande
Roger Wilhelmsson (M), vice ordförande
Inga-Kersti Skarland (S)
Klas Redin (S)
Catharina Ståhl Lind (S)
Per Johansson (M)
Roland Karlsson (C)
Ann Stockzelius (C)
Liselotte Andersson (C), kl 13.00-15.45, §§ 197-224
Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP), kl 10.00-14.30
Birgit Andersson (FP)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Mikael Dahl (C), tjg för Liselotte Andersson (C) kl 8.00-12.00,
§§ 192-196 och Arne Fransson (MP) kl 13.00-15.45, §§ 197-224
Hanna Brunnegård (C), tjg för Arne Fransson (MP) kl 8.00 -10.00, §§
192-196
Mattias Remar (S)
Aira Eriksson (S)
Tommy Mårtensson (S)
Catharina Örtendal Rylid (M)
Sebastian Gustavsson (M)
Wiktor Öberg (M)
Victor Sund (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mats Bogren (NU)
Roland Eriksson (FP)
Bengt Andelius (KD)
Roger Andersson (V)
Niclas Sunding (SD)
Stadshuset 2015-09-08, kl 13.00

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-09-03
Datum då anslaget sätts upp 2015-09-08 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

Emma Lindkvist

Mattias Josefsson (S)

Niclas Sunding (SD)
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 192

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut
Ärende 21 – Riktlinjer – Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun, 2015/437 utgår.
Med denna ändring fastställs ärendelistan.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 193

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 447/2015
Upphandla verksamhetsövergripande ramavtal.
Upphandlingschef 2015-06-12
Nr 448/2015
Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpssamarbetet med Borås Stad och
inköpscentraler.
Upphandlingschef 2015-06-12
Nr 510-514, 520/2015
2015/1
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller
motsvarande.
Verksamhetschef IFO 2015-07-08
Mark- och exploateringshandläggare 2015-07-21
Nr 421, 526/2015
2015/47
Beslut om folkhälsoinsatser.
Folkhälsoplanerare 2015-06-08, 2015-08-03
Nr 508, 509/2015
2015/396, 2015/430
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet.
Kommunchef 2015-07-08, 2015-07-08
Nr 518, 538/2015
2015/18, 2015/421
Avge yttrande som ankommer på KS när remisstiden inte medger att ärendet behandlas
på ordinarie sammanträde med KS
KS ordförande 2015-07-14, 2015-08-11

3

Ekonomiärenden
Nr 427-430, 439, 441, 454/2015
Utse beslutsattestant.
Ekonomichef 2015-05-28, 2015-06-04, 2015-05-07, 2015-06-11, 2015-06-15
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4

Fastighetsärenden
Nr 457/2015
Ansöka/ - godkänna fastighetsbildningsåtgärder.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-06-22
Nr 414-415, 446, 456, 477-478, 483, 487, 521-525, 529, 539/2015
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med
kommunfullmäktige fastställda markpriser.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-06-05, 2015-06-16, 2015-06-22, 2015-06-24, 201506-29, 2015-07-03, 2015-07-27, 2015-08-04, 2015-08-12
Nr 412, 528/2015
Godkänna/säga upp avtal om arrende, jakträtt, servitut, väg/vägrätt, parkering eller
annan nyttjanderätt.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-06-04, 2015-07-27
Nr 413, 479, 481, 484, 486, 494, 532/2015
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-06-05, 2015-06-24, 2015-06-26, 2015-07-01, 201507-02, 2015-07-03, 2015-08-06

5

Fritidsärenden
Nr 431, 519/2015
2015/158, 2015/378
Yttrande i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen eller anordnande av visst automatspel.
Enhetschef 2015-05-29, 2015-06-22

6

Kulturärenden
Nr 422, 480, 482/2015
2015/289, 2015/418, 2015/387
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Bibliotekschef 2015-05-27, 2015-06-23, 2015-06-12

7

Personalärenden
Nr 426 438, 458-466, 469, 515, 534-535/2015
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom
budget.
Sektorschef 2015-07-03
Chef för stabsfunktion 2015-05-20
Tf enhetschef 2015-06-01
Rektor 2015-06-03, 2015-06-15, 2015-06-09, 2015-06-10, 2015-06-02, 2015-05-28, 201505-21, 2015-05-22, 2015-06-08
Sektorschef service 2015-06-22
Nr 516/2015
Förordna vikarie under längst 12 månader för kommunchef.
KS ordförande 2015-05-21
Nr 536/2015
Placering enligt lokal löneplan, 2015-04-01--2015-08-10.
Löneassistent 2015-08-10
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Nr 416-420, 423-425, 433-437, 440, 442-445, 449-452, 455, 467, 470-476, 496-507,
537/2015
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Sektorschef Lärande 2015-05-19
Verksamhetschef 2015-05-28, 2015-06-02, 2015-06-03, 2015-06-05, 2015-06-08,
2015-06-09, 2015-06-11, 2015-06-15, 2015-06-16 , 2015-06-17, 2015-06-12, 2015-06-16,
2015-06-18, 2015-06-17, 2015-06-11, 2015-07-06, 2015-06-18, 2015-07-06, 2015-06-29,
2015-06-29, 2015-06-29, 2015-06-29, 2015-06-29, 2015-06-29, 2015-06-29, 2015-06-29,
2015-08-10
Rektor 2015-05-20
Nr 432, 530-531/2015
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 31 upp till 3 dagar.
Verksamhetschef 2015-06-11, 2015-06-25, 2015-08-05
Nr 485/2015
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete.
Personalspecialist 2015-06-30
Nr 410/2015
Besluta om disciplinpåföljd.
Sektorschef 2015-05-04
Nr 411/2015
Uppsägning på grund av personliga skäl.
Sektorschef 2015-06-01
8

Planärenden
Nr 527/2015
Godkänna planavtal.
Mark- och exploateringsansvarig 2015-07-27

10 Trafikfrågor
Nr 490-492/2015
Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter rörande parkeringstillstånd för
näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i arbetet eller för dem som
bor i ett område om det behövs för att underlätta för dem att parkera där.
Trafikplanerare 2015-05-05, 2015-07-03
11

Yttrande, anmälningar m m inom verksamheterna IFO, funktionsnedsättning och
äldreomsorg
Nr 517/2015
Yttrande till tillsynsmyndighet
Verksamhetschef 2015-06-10

15 Grundskolan
Nr 533/2015
Fastställande av terminstider.
Sektorschef 2015-07-27
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 488-489, 493, 495/2015
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner.
Verksamhetschef 2015-06-03, 2015-07-01, 2015-056-02, 2015-05-19

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 194

Avsägelse av uppdraget i kommunstyrelsens arbetsgrupp
samhällsutveckling
Dnr 2015/482

Sammanfattning
Kanslichef meddelar i skrivelse 2015-08-17 att Mattias Remar (S) avsäger sig uppdraget i
kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling. Mattias Remar (S) anmäler att han i
stället ska ingå i arbetsgrupp lärande/välfärd.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-08-17 från kanslichef

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Mattias Remars (S) avsägelse i arbetsgruppen
samhällsutveckling och byte till arbetsgruppen lärande/välfärd.

Beslutet lämnas till
Arbetsgrupp samhällsutveckling
Arbetsgrupp lärande/välfärd
Kanslichef
Kansliet (1)

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 195

Avsägelse av uppdraget i kommunstyrelsens arbetsgrupp
lärande/välfärd
Dnr 2015/483

Sammanfattning
Kanslichef meddelar i skrivelse 2015-08-17 att Klas Redin (S) avsäger sig uppdraget i
kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd. Klas Redin (S) anmäler att han i stället ska
ingå i arbetsgrupp för samhällsutveckling.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-08-17 från kanslichef

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Klas Redins (S) avsägelse i arbetsgruppen lärande/välfärd och
byte till arbetsgruppen samhällsutveckling.

Beslutet lämnas till
Arbetsgrupp lärande/välfärd
Arbetsgrupp samhällsutveckling
Kanslichef
Kansliet (1)

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 196

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/
verksamhetsrapporter.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 197

Svar på motion om att tillsätta beredning för utarbetande av lokala
miljömål för hela kommunen
Dnr 2015/234

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-05-27, § 97, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Arne Fransson (MP), om att tillsätta beredning för utarbetande av
lokala miljömål för hela kommunen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-07-16 att motionen anses vara besvarad med
hänvisningen till kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 51, med bland annat följande
formulering ”det är en politiskt prioriterad fråga för budget 2016 att avsätta resurser för en
tillfällig fullmäktigeberedning i syfte att arbeta fram nya miljömål för Ulricehamns kommun”.

Beslutsunderlag
Motion 2013-05-27 från Arne Fransson (MP)
Skrivelse 2015-07-16 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses vara besvarad med hänvisningen till kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 51, med
bland annat följande formulering ”det är en politiskt prioriterad fråga för budget 2016 att avsätta
resurser för en tillfällig fullmäktigeberedning i syfte att arbeta fram nya miljömål för Ulricehamns
kommun”.

Beslut lämnas till

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 198

Svar på motion om fler parkeringsplatser på Lindängsvägen
Dnr 2015/247

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 124, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Mikael Levander (NU), om fler parkeringsplatser på Lindängsvägen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att motionen avslås med hänvisning
till att anläggning av nya parkeringsplatser längs Lindängsvägen inte är motiverat kopplat till
parkeringsbehovet i området.

Beslutsunderlag
Motion 2014-11-24 från Mikael Levander (NU)
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att anläggning av nya parkeringsplatser längs
Lindängsvägen inte är motiverat kopplat till parkeringsbehovet i området.
Beslut lämnas till

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 199

Svar på motion om en hundrastgård i parken, Ekhagen
Dnr 2015/207

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-03-26, § 28, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Niclas Sunding (SD), om en hundrastgård i parken, Ekhagen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att motionen avslås med hänvisning till att
kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-23 från Niclas Sunding (SD)
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.

Beslut lämnas till

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 200

Svar på motion om att landsbygdssäkra de politiska besluten
Dnr 2015/307

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2012-12-17, § 188, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Jan-Åke Svenningsson (C), Ing-Marie Andersson (C) och Liselotte
Andersson (C), om att landsbygdssäkra de politiska besluten.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2015-07-03 att motionen anses besvarad med hänvisning till att
frågan har hanterats politiskt i och med att kommunfullmäktige, 2015-06-25, § 135, gett uppdraget till
beredningen för samhällsutveckling att ta fram en landsbygdsstrategi.

Beslutsunderlag
Motion 2012-12-17 från Jan-Åke Svenningsson (C), Ing-Marie Andersson (C) och Liselotte
Andersson (C)
Skrivelse 2015-07-03 från kommunchef

Protokollsanteckningar
Ordföranden (S) yrkar att motionen anses besvarad med hänvisning till att frågan har hanterats politiskt
i och med att kommunfullmäktige, den 2015-06-25, gett uppdraget till beredningen för
samhällsutveckling att ta fram en landsbygdsstrategi.
Roland Karlsson (C) yrkar att motionen bifalls genom att en checklista tas fram för att landsbygdssäkra
de politiska besluten innan politiska åtgärder genomförs.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Ordföranden (S) ställer propositionen mellan eget yrkande och Roland Karlssons (C) yrkande.
Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande proposition för omröstningen:
Ja-röst för ordförandens (S) yrkande.
Nej-röst för Roland Karlssons (C) yrkande.
Vid upprop avges 10 ja-röster och 5 nej-röster.
Mattias Josefsson (S), Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Catharina Ståhl Lind (S), Roger
Wilhelmsson (M), Per Johansson (M), Niclas Sunding (SD), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång
(KD) och Jan-Olof Sundh (V) röstar ja.
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Roland Karlsson (C), Ann Stockzelius (C), Liselotte Andersson (C), Mikael Levander (NU) och Mikael
Dahl (C) röstar nej.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till att frågan har hanterats politiskt i och med att
kommunfullmäktige, 2015-06-25, § 135, gett uppdraget till beredningen för samhällsutveckling att ta
fram en landsbygdsstrategi.

Beslut lämnas till

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 201

Svar på motion om utveckling av landsbygden i Ulricehamns kommun
Dnr 2015/308

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-01-28, § 2, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Ulf Svensson (MP), om utveckling av landsbygden i Ulricehamns
kommun.
Kommunchefen föreslår i skrivelse 2015-07-03 att motionen anses besvarad med hänvisning
till att kommunfullmäktige gav den 2015-06-25 beredningen för samhällsutveckling uppdrag
att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av landsbygdskommunen Ulricehamn.

Beslutsunderlag
Motion 2013-01-22 från Ulf Svensson (MP)
Skrivelse 2015-07-03 från kommunchef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige gav den 2015-06-25 beredningen för
samhällsutveckling uppdrag att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av
landsbygdskommunen Ulricehamn.

Beslut lämnas till

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 202

Svar på motion om landsbygdens utveckling
Dnr 2015/193

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2010-09-27, § 103, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Ulf Svensson (MP), om utveckling av landsbygden i Ulricehamns
kommun.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-06-02 att förvaltningen fortsätter att arbeta
med landsbygdsutveckling inom olika delar av organisationen utifrån beslutade budgetramar.
Den nya översiktsplanen ska efter antagandet fungera som en sammanvägd inriktning för hela
kommunens utveckling.
Vidare föreslår samhällsbyggnadschefen att motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige gav den
2015-06-25 beredningen för samhällsutveckling uppdrag att ta fram en landsbygdsstrategi för
utveckling av landsbygdskommunen Ulricehamn.

Beslutsunderlag
Motion 2010-09-01 från Ulf Svensson (MP)
Skrivelse 2015-06-02 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige gav den 2015-06-25 beredningen för
samhällsutveckling uppdrag att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av
landsbygdskommunen Ulricehamn.
Beslut lämnas till

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 203

Svar på motion om rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun
Dnr 2015/334

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-12-15, § 144, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång
(KD) och Roger Wilhelmsson (M), om rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun.
Personalchefen föreslår i skrivelse 2015-06-24 att motionen antas mot bakgrund av att
förbättra arbetsmiljön såväl som att arbetsgivaren underlättar ett rökfritt liv.

Beslutsunderlag
Motion 2014-12-15 från Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång
(KD) och Roger Wilhelmsson (M)
Skrivelse 2015-06-24 från personalchef

Protokollsanteckningar
Roland Karlsson (C) yrkar att motionen antas samt att regelverket för rökfri arbetstid skall
innefatta både medarbetare och förtroendevalda i Ulricehamns kommun.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar på återremiss för att förvaltningen ska undersöka möjligheten
att även förtroendevalda ska innefattas i riktlinjerna.

Kommunstyrelsens beslut
Motionen återremitteras till förvaltningen som ska undersöka möjligheten att även
förtroendevalda ska innefattas i riktlinjerna.
Beslut lämnas till
Personalchef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 204

Nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Dnr 2015/375

Sammanfattning
Barn- och utbildningschefen redovisar i skrivelse 2015-08-06 att inom Ulricehamns kommun gäller att
avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska regleras i enlighet med riksdagens beslut
om maxtaxa.
I mars 2015 beslutade Riksdagen om en ändring av förordningen om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att
kommunen följer förordningen.
Statens Skolverk beslutade i mars 2015 om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och högsta
avgiftsbelopp per månad för det första, andra respektive tredje barnet. Förändringen innebär en höjning
av de högsta avgiftsnivåerna från och med den 1 juli 2015, samt att inkomsttaket framöver kommer att
indexeras, vilket sannolikt medför att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-08-06 från barn- och utbildningschef
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, 2015-03-24, Skolverket

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår att nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritidshem antas enligt
förordning 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet.
Förändringen träder ikraft den 1 oktober 2015.
Vid framtida beslut av Riksdagen, där besluten i någon form påverkar avgiften för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg under ett pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om
förändringar av avgiften i Ulricehamns kommun.

Beslutet lämnas till

sid

247

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 205

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016
Dnr 2015/144

Sammanfattning
Kanslichefen meddelar i skrivelse att Ulricehamns kommun ska enligt avtalet med Hälso- och
sjukvårdsnämnden som gäller till och med 2016 årligen göra en verksamhetsplan med budget
för det gemensamma folkhälsoarbetet.
Enligt avtalet ska Hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 12 kr/invånare för
gemensamma folkhälsoinsatser samt 360 000 kr för samfinansiering av
folkhälsoplanerartjänst. Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta
innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den
totala finansieringen.
Förslag och budget till verksamhetsplan folkhälsa 2016 har tagit fram efter dialogmöte mellan
politiska företrädare för Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad och Ulricehamns kommun samt
i samråd med berörda verksamhetschefer.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-06-02 från kanslichef
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016 godkänns.

Beslutet lämnas till

sid

248

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 206

Riktlinjer för offentlig gestaltning
Dnr 2015/462

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen och servicechefen meddelar i skrivelse 2015-07-17 att arbetet med att
uppmärksamma och genomföra gestaltningsåtgärder i samband med om- och
nybyggnadsprojekt i det offentliga rummet har pågått i enlighet med den policy som antogs av
kommunfullmäktige i november 2009. För att fastställa hur arbetet med den gestaltade miljön
skall fortgå, har detta styrdokument tagits fram.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-07-17 från samhällsbyggnadschef och servicechef
Riktlinjer för offentlig gestaltning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjerna för offentlig gestaltning antas och kommer att ersätta den policy för offentlig
utsmyckning som antogs av kommunfullmäktige i november 2009.
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om kommande förändringar i
riktlinjerna för offentlig gestaltning.

Beslutet lämnas till

sid

249

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 207

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest
Dnr 2015/318

Sammanfattning
Ekonomichef redovisar i skrivelse 2015-06-29 att 90 % av Sveriges kommuner är medlemmar i
Kommuninvest och hälften av externfinansieringen i kommuner och landsting kommer
därifrån. Föreningen har bidragit till att hålla nere finansieringskostnaderna för
kommunsektorn.
Kommuninvest behöver stärka sin kapitalbas och det förmånligaste sättet för Ulricehamns
kommun är att erlägga en utökad medlemsinsats till högsta stadgemässiga insats. Detta gör att
Ulricehamns kommunkoncern ges goda möjligheter till låga lånekostnader jämfört med
alternativet att bygga upp kapitalbasen i Kommuninvest med högre lånemarginaler.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-06-29 från ekonomichef
Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015, Kommuninvest

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ulricehamns kommun erlägger utökad medlemsinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
med 14 250 400 kronor, upp till högsta stadgemässiga insats.
Finansiering av den utökade medlemsinsatsen sker ur kommunens likvida medel.

Beslutet lämnas till

sid

250

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 208

Detaljplan för Vist 10:25 m.fl.
Dnr 2015/117

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-08-11 förslag till detaljplan för Vist 10:25
m.fl. för antagande. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av fordonsservice och
snabbmatsrestaurang som omfattar ca 2,32 ha och ligger i anslutning till planerat
motorvägsmot.

Beslutsunderlag
Plankarta 2015-07-23
Planbeskrivning 2015-07-23
Granskningsutlåtande 2015-07-10
Illustrationskarta 2015-07-23
Skrivelse 2015-08-11 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Vist 10:25 m.fl., daterad 2013-12-06 och reviderad 2015-03-04 samt 2015-0723, antas.

Beslutet lämnas till

sid

251

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 209

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m.fl.
Dnr 2015/95

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-08-11 förslag till detaljplan för
Ubbarp 8:20 m.fl. för antagande. Planen syfte är möjliggöra utbyggnad av
livsmedelshandel i anslutning till planerat motorvägsmot.
Beslutsunderlag
Plankarta 2015-07-23
Planbeskrivning 2015-07-23
Granskningsutlåtande 2015-07-10
Illustrationskarta 2015-07-23
Skrivelse 2015-08-11 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Ubbarp 8:20 m.fl., daterad 2013-12-06 och reviderad 2015-03-04 samt
2015-07-23, antas.

Beslutet lämnas till

sid

252

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 210

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Vegby
Dnr 2015/215

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 139, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Kim Andersson, om hundrastgård i Vegby.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att medborgarförslaget avslås med
hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-10-10 från Kim Andersson
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för
hundrastgårdar.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Kim Andersson

sid

253

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 211

Svar på medborgarförslag om en inhägnad rast- och lekplats för
hundar vid gräsplanen vid Åsunden
Dnr 2015/239

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30, § 125, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Helena Koskelainen, om en inhägnad rast- och lekplats
för hundar vid gräsplanen vid Åsunden.
Samhällsbyggnadschefen redovisar i skrivelse 2015-08-04 att motionen avslås med hänvisning
till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-08-19 från Helena Koskelainen
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för
hundrastgårdar.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Helena Koskelainen

sid

254

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 212

Svar på medborgarförslag om att kommunen inrättar ett antal
inhägnande hundrastplatser/toaletter
Dnr 2015/195

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 41, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Bengt G. Eriksson, om att kommunen inrättar ett antal
inhägnande hundrastplatser/toaletter.
Samhällsbyggnadschefen redovisar i skrivelse 2015-08-04 att medborgarförslaget avslås med
hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-02-28 från Bengt G. Eriksson
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för
hundrastgårdar.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Bengt G. Eriksson

sid

255

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 213

Svar på medborgarförslag om lek och aktivitetsgård till hundar i
Ulricehamn
Dnr 2015/243

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30, § 127, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Carita Lehtonen, om lek och aktivitetsgård till hundar i
Ulricehamn.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att medborgarförslaget avslås med
hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-09-18 från Carita Lehtonen
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för
hundrastgårdar.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Carita Lehtonen

sid

256

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 214

Svar på medborgarförslag om blå markering och skylt av cykelvägen
som korsar den nya vägen över Ätran, vid Järnia
Dnr 2015/283

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29, § 81, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Harald Wiman, om blå markering och skylt av
cykelvägen som korsar den nya vägen över Ätran, vid Järnia.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att medborgarförslaget om
blåmarkering av banvallens övergång avslås med motivering att det skulle kunna misstolkas
och skapa en falsk trygghet för cyklisterna. Varningsmärken kommer att sättas upp 2016.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-07-27 från Harald Wiman
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om blåmarkering av banvallens övergång avslås med motivering att det
skulle kunna misstolkas och skapa en falsk trygghet för cyklisterna.
Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Harald Wiman

sid

257

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 215

Svar på medborgarförslag om projekt - fiskens vandringsväg i Ätran
Dnr 2015/212

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 138, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Bo Ferm, om projekt - fiskens vandringsväg i Ätran.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-07-17 att medborgarförslaget avslås med
hänvisning till att vattendomarna i Ätran håller på att revideras och Ätrans vattenråd arbetar
med frågan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-09-27 från Bo Ferm
Skrivelse 2015-07-17 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att vattendomarna i Ätran håller på att
revideras och Ätrans vattenråd arbetar med frågan.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Bo Ferm

sid

258

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 216

Svar på medborgarförslag om att busslinje 72 gör en slinga förbi
ishallen och Lassalyckans fritidsområde
Dnr 2015/222

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28, § 5, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Stefan Kristoffersson, om att busslinje 72 gör en slinga
förbi ishallen och Lassalyckans fritidsområde.
Samhällsbyggnadschefen redovisar i skrivelse 2015-06-05 att medborgarförslaget anses vara
besvarat med hänvisning till den färdväg som linje 72 har idag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-01-02 från Stefan Kristoffersson
Skrivelse 2015-06-05 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till den färdväg som linje 72 har idag.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Stefan Kristoffersson

sid

259

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 217

Svar på medborgarförslag om att erbjuda pensionärerna i Trädet
gratis kollektivtrafik
Dnr 2015/199

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23, § 48, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Assar Evaldsson, om att erbjuda pensionärerna i Trädet
gratis kollektivtrafik.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-05 att medborgarförslaget avslås med
hänvisning till kommunallagen 2 kap. 2 §. Kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat. Brist på livsmedelsaffärer i Trädet anses inte vara ett
sakligt skäl.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-04-17 från Assar Evaldsson
Skrivelse 2015-08-05 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunallagen 2 kap. 2 §. Kommuner ska
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Brist på
livsmedelsaffärer i Trädet anses inte vara ett sakligt skäl.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Assar Evaldsson

sid

260

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 218

Svar på medborgarförslag om gratisresor för seniorer
Dnr 2015/220

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26, § 37, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Elsa Carlen, om gratisresor inom Västtrafik för seniorer.
Samhällsbyggnadschefen redovisar i skrivelse 2015-07-01 att medborgarförslaget anses
besvarat med hänvisning till att Ulricehamns kommun i sin budgetprocess får bedöma om
man vill införa gratisresor inom Västtrafik för seniorer. Genom att ta med förslaget i den
kommande budgetprocessen får man en helhetsbild där man kan vikta införandet mot andra
behov i kommunen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-02-27 från Elsa Carlen
Skrivelse 2015-07-01 från samhällsbyggnadschef

Protokollsanteckningar
Roland Karlsson (C) yrkar som ett ändringsyrkande att beslutet ändras till: Flera olika
alternativ ska belysas; bland annat ålder som kan vara antingen 65+ eller 75+. Anledningen är
att det framöver inte kommer att vara möjligt att välja tillköp för 70+.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till Roland Karlssons (C) ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Karlssons (C) ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att beräkna kostnaden för att införa ett så kallat seniorkort inom
kollektivtrafiken i kommunen. Flera olika alternativ ska belysas; bland annat ålder som kan
vara antingen 65+ eller 75+. Kortet kan antingen gälla under lågtrafik eller dygnet runt. Kortet
ska gälla för resor med buss på Västtrafiks linjer inom kommunen. Det ska inte gälla vid resor
med färdtjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016.
Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Elsa Carlen

sid

261

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 219

Svar på medborgarförslag om gratis bussresor
Dnr 2015/210

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 136, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Maj-Britt Gustafsson, om gratis bussresor.
Samhällsbyggnadschefen redovisar i skrivelse 2015-07-01 att medborgarförslaget anses
besvarat med hänvisning till att Ulricehamns kommun i sin budgetprocess får bedöma om
man vill införa gratisresor under hela dygnet inom Västtrafik för seniorer. Genom att ta med
förslaget i den kommande budgetprocessen får man en helhetsbild där man kan vikta
införandet mot andra behov i kommunen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-09-26 från Maj-Britt Gustafsson
Skrivelse 2015-07-01 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att beräkna kostnaden för att införa ett så kallat seniorkort inom
kollektivtrafiken i kommunen. Flera olika alternativ ska belysas; bland annat ålder som kan
vara antingen 65+, eller 75+. Kortet kan antingen gälla under lågtrafik eller dygnet runt. Kortet
ska gälla för resor med buss på Västtrafiks linjer inom kommunen. Det ska inte gälla vid resor
med färdtjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016.
Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Maj-Britt Gustafsson

sid

262

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 220

Svar på medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer vissa
tider under dagen
Dnr 2015/211

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 137, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Maj-Britt Gustafsson, om fria bussresor för pensionärer
vissa tider under dagen.
Samhällsbyggnadschefen redovisar i skrivelse 2015-07-01 att medborgarförslaget anses
besvarat med hänvisning till att Ulricehamns kommun i sin budgetprocess får bedöma om
man vill införa gratisresor under hela dygnet inom Västtrafik för seniorer. Genom att ta med
förslaget i den kommande budgetprocessen får man en helhetsbild där man kan vikta
införandet mot andra behov i kommunen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-09-26 från Maj-Britt Gustafsson
Skrivelse 2015-07-01 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att beräkna kostnaden för att införa ett så kallat seniorkort inom
kollektivtrafiken i kommunen. Flera olika alternativ ska belysas; bland annat ålder som kan
vara antingen 65+, eller 75+. Kortet kan antingen gälla under lågtrafik eller dygnet runt. Kortet
ska gälla för resor med buss på Västtrafiks linjer inom kommunen. Det ska inte gälla vid resor
med färdtjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016.
Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Maj-Britt Gustafsson

sid

263

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03

§ 221

Svar på medborgarförslag om ändring i kriterierna gällande bidrag till
idrottsföreningar
Dnr 2015/156

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23, § 64, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Stefan Jalderyd, om ändring i bidrag till elitidrott.
Kommunchefen föreslå i skrivelse 2015-07-03 att medborgarförslaget avslås avseende bidrag
till elitidrott.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-06-18 från Stefan Jalderyd
Skrivelse 2015-07-03 från kommunchef

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till gällande kriterier som fastställts i Ulricehamns
kommun.

Beslutet lämnas till
Kommunchef
Stefan Jalderyd

sid

264

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 222

Ansökan om medel för bussresor och visningar av utställningen "Vi är
romer"
Dnr 2015/385

Sammanfattning
Servicechef meddelar i skrivelse att kulturverksamheten ansöker om 35 000 kr för att åka med alla
klasser i åk 9 och fyra klasser i gymnasiet för att se utställningen ”Vi är romer” på Kulturhuset i Borås
under perioden 3/8 2015 – 29/2 2016. ”Vi är romer” berättar om romernas vardag och historia.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-06-25 från servicechef

Kommunstyrelsens beslut
Verksamhet kultur och fritid beviljas 35 000 kr och medel tas ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov i 2015 års budget.

Beslutet lämnas till
Servicechef

sid

265

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 223

Inriktningsbeslut Sverigeförhandlingen
Dnr 2015/319

Sammanfattning
En ny järnväg för höghastighetståg ska byggas i Sverige. Bygget ska knyta ihop Stockholm,
Göteborg och Malmö, stå klart år 2035 och väntas kosta omkring 150 miljarder kronor.
Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att få fram medfinansiering för utbyggnaden
från bland annat kommuner och regioner. Trafikverket tar fram regionalekonomiska analyser
samt Åtgärdsvalsstudier. Kommunerna förväntas ta fram nyttoberäkningar av bostadsnytta
och social nytta. Ulricehamns kommun har upphandlat en konsult för att genomföra
nyttoberäkningarna. En arbetsgrupp inom kommunen har tagit fram underlag till konsulten.
Vidare finns även Trafikverkets underlag att utgå ifrån.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har följt förvaltningens arbete med underlaget till
Sverigeförhandlingar genom presentationer och diskussioner på sammanträdena. Denna
redovisning är ett led i den processen som mynnar ut i ett inriktningsbeslut inför inlämnandet
av kommunens underlag (nyttoberäkningarna) till Sverigeförhandlingen som ska ske senast
den 1 oktober i år.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-08-13 från kommunchef

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att slutföra och skicka in
nyttoberäkningsunderlaget till Sverigeförhandlingen i enlighet med den inriktning som
redovisats.

Beslutet lämnas till
Kommunchef

sid
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-09-03
§ 224

Information

1. Budgetuppföljning efter april 2015 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund,
2015-06-18. 2015/399
2. Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-18. Beslut: Ansökan om filial
Närhälsan Dalum vårdcentral. 2015/451
3. Informations- och prognosbrev från Länsstyrelserna, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen, 2015-08-03. 2015/472
4. Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15:23 2015-08-17, Budgetförutsättningar för
åren 2015-2018.

