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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
Tid och plats

Torsdag den 8 oktober 2015 kl. 8.00 – 16.05, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset

Ledamöter

Ersättare

Paragrafer
Justerare
Tid och plats för justering

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), §§ 225-256, 258
Ann Stockzelius (C), kl.8.00-12.00, §§ 225-228
Liselotte Andersson (C)
Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP)
Birgit Andersson (FP)
Bengt Andelius (KD) tjg. för Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Mattias Remar (S)
Tommy Mårtensson (S)
Catharina Örtendal Rylid (M)
Sebastian Gustavsson (M)
Wiktor Öberg (M)
Victor Sund (C)
Mikael Dahl (C) tjg. kl.13.00–16.05 , §§ 229-258
Hanna Brunnegård (C) tjg. § 257
Aila Kiviharju (SD)
Mats Bogren (NU)
Roland Eriksson (FP)
Roger Andersson (V)
225-258
Mikael Levander (NU)
Stadshuset 2015-10-13, kl 13.00

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-10-08
Datum då anslaget sätts upp 2015-10-14
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner 2015-11-05

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)

Mikael Levander (NU)

268

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 225

Ärendelista

Kommunstyrelsens beslut
Ärende 35, Riktlinjer för riksfärdtjänst och 36, Riktlinjer för färdtjänst utgår.
Med denna ändring fastställs ärendelistan.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 226

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2011-01-10, § 30, fastställt en delegationsordning. Beslut som fattas
med stöd av denna delegation, ska anmälas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Följande delegationsbeslut anmäls:
1

Juridiska ärenden
Nr 541/2015
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan.
Kommunstyrelsens ordförande 2015-08-12

2

Allmänna ärenden
Nr 553/2015
Tilldelningsbeslut för upphandling av varor och tjänster inom budget och ansvarsområde.
Verksamhetschef 2015-08-11
Nr 605
Upphandla verksamhetsövergripande ramavtal.
Upphandlingschef 2015-08-31
Nr 601-604, 606/2015
Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpssamarbetet med Borås Stad och
inköpscentraler.
Upphandlingschef 2015-08-28, 2015-09-02, 2015-09-04
Nr 551, 573-574, 631, 633/2015
Bevilja ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller
motsvarande.
Mark och exploateringshandläggare 2015-08-18, 2015-08-21, 2015-08-25, 2015-09-15
Nr 548, 564, 632/2015
2015/47
Beslut om folkhälsoinsatser.
Folkhälsoplanerare 2015-08-17, 2015-08-20, 2015-09-15
Nr 599/2015
Bidrag till elever på folkhögskola.
Verksamhetschef 2015-08-28
Nr 549/2015
Beslut om flaggning.
Tf kommunchef 2015-07-29
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4

Fastighetsärenden
Nr 568, 575, 580, 600/2015
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med
kommunfullmäktige fastställda markpriser.
Mark och exploateringsansvarig 2015-08-21, 2015-08-26, 2015-08-28, 2015-09-03
Nr 624/2015
Godkänna/säga upp avtal om arrende, jakträtt, servitut, väg/vägrätt, parkering eller
annan nyttjanderätt.
Mark och exploateringsansvarig 2015-09-10
Nr 552/2015
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark.
Mark och exploateringsansvarig 2015-08-19
Nr 570-571/2015
Tecknande av hyreskontrakt i av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef 2015-08-24
Nr 542-543, 566, 577, 579, 619, 621/2015
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats.
Mark och exploateringsansvarig 2015-08-04, 2015-08-14, 2015-08-20, 2015-08-27, 201508-28, 2015-09-08, 2015-09-09

6

Kulturärenden
Nr 550, 569/2015
2015/441, 2015/157
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Enhetschef bibliotek2015-07-27, 2015-05-21

7

Personalärenden
Nr 560-563, 576, 581-595, 617, 620/2015
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom
budget.
Enhetschef 2015-07-27, 2015-07-06, 2015-07-26, 2015-08-11, 2015-08-24, 2015-06-12,
2015-05-06, 2015-08-20, 2015-08-24, 2015-08-04, 2015-08-03, 2015-04-15, 2015-08-14,
2015-08-11, 2015-06-16, 2015-08-21, 2015-06-24, 2015-06-09, 2015-05-05, 2015-08-28,
2015-09-03
Nr 540, 545-547, 554-557, 565, 567, 578, 596-598, 607-613, 618 625-626, 628/2015
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2015-08-10, 2015-06-30, 2015-08-12, 2015-06-08, 2015-05-27, 201508-19, 2015-08-27, 2015-08-11, 2015-08-31, 2015-09-03, 2015-09-07, 2015-09-09, 201509-11
Enhetschef 2015-07-21, 2015-05-26, 2015-08-27
Nr 558-559/2015
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar.
Verksamhetschef 2015-08-13, 2015-08-17
Nr 627/2015
Träffa särskild överenskommelse med arbetstagare om avslutning av anställning.
Personalchef 2015-09-11
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8
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Planärenden
Nr 615-616/2015
2015/168, 2015/184
Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell eller
aktualitetsförklarad översiktsplan.
Sektorschef 2015-09-04

10 Trafikfrågor
Nr 622-623/2015
Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter rörande parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Trafikplanerare 2015-09-09
16 Gymnasieskolan
Nr 544/2015
Beslut att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på längre tid än tre läsår, om
eleven har läst ett reducerat program, eller om det i övrigt finns särskilda skäl för det.
Rektor 2015-08-11
Nr 572/2015
Beslut att elev ska få byta studieväg.
Biträdande rektor 2015-08-20
21 Utbildning i svenska för invandrare
Nr 630/2015
Beslut att minska utbildningens omfattning.
Rektor 2015-09-14
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 614, 629/2015
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola.
Verksamhetschef 2015-09-01, 2015-09-09
Beredande utskottets protokoll 2015-08-20, § 14-15.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten läggs till handlingarna.

sid

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 227

Kommunstyrelsens information
Mattias Josefsson (S) informerar om Business Region Borås.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 228

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/
verksamhetsrapporter.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 229

Svar på motion om en solcellspark på den sluttäckta deponin år 2023
Dnr 2015/288

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-06-23, § 57, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP), om en solcellspark på
den sluttäckta deponin år 2023.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att motionen anses besvarad med
hänvisning till att en utredning utförs under 2021-2022 tillsammans med Ulricehamns energi
om en eventuell solcellspark.

Protokollsanteckning
Arne Fransson (MP) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen under
våren 2018 återrapportera de då gällande förutsättningarna för anläggning av solcellspark på
den sluttäckta deponin.
Ordföranden (S) ställer först ordförandens förslag till beslut under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden (S) ställer därefter Arne Franssons (MP) tilläggsyrkande under proposition.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Arne Franssons (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Motion 2015-06-23 från Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP)
Skrivelse 2015-08-04 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls med hänvisning till att en utredning utförs under 2021-2022 tillsammans
med Ulricehamns energi om en eventuell solcellspark.
En eventuell solcellspark ska då beaktas i samband med det politiska ställningstagandet.
Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen under våren 2018 återrapportera de då
gällande förutsättningarna för anläggning av solcellspark på den sluttäckta deponin.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 230

Svar på motion angående röjning av sly vid norra delen av Åsundens
sjökant
Dnr 2015/332

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-12-15, § 141, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Bernt Carlsson (NU), om röjning av sly vid norra delen av Åsundens
sjökant.
Verksamhetschef fastighet föreslår i skrivelse 2015-06-25 att motionen antas. Verksamhet
fastighet konstaterar att behovet av att rensa sly i området föreligger och kommer att
genomföra arbetet snarast möjligt.

Beslutsunderlag
Motion 2014-12-15 från Bernt Carlsson (NU)
Skrivelse 2015-06-25 från verksamhetschef fastighet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas och att arbetet genomförs direkt efter semestern 2015.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 231

Svar på motion om kostnadsfri utbildning i första hjälpen
Dnr 2015/71

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-03-26, § 35, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Ingemar Basth (MP), om kostnadsfri utbildning i första hjälpen.
Kanslichef föreslår i skrivelse 2015-08-11 att motionen avslås med anledning av att det redan
idag finns goda möjligheter att kostnadsfritt tillgodogöra sig utbildning i första hjälpen.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-26 från Ingemar Basth (MP)
Skrivelse 2015-08-11 från kanslichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med anledning av att det redan idag finns goda möjligheter att kostnadsfritt
tillgodogöra sig utbildning i första hjälpen.

sid

278

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 232

Svar på motion om personligt ombud för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Dnr 2015/60

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 126, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Birgit Andersson (FP) och Peder Danesved (FP), om personligt
ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Socialchefen föreslår i skrivelse 2015-05-25 att motionen antas och att kommunstyrelsen
ansöker hos Länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.
Vidare förslås att kommunstyrelsen beslutar, om ansökan beviljas, att inrätta verksamhet med
personligt ombud i Ulricehamns kommun enligt förvaltningens beskrivning. Kommunens
beräknade kostnad på ca 210 tkr fördelas inom sektor välfärd och ska inarbetas i budget för
2016.

Beslutsunderlag
Motion 2014-11-24 från Birgit Andersson (FP) och Peder Danesved (FP)
Skrivelse 2015-05-25 från socialchef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas och kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen
om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.
Om ansökan beviljas, får förvaltningen i uppgift att inrätta verksamhet med personligt ombud
i Ulricehamns kommun enligt förvaltningens beskrivning. Kommunens beräknade kostnad på
ca 210 tkr fördelas inom sektor välfärd och ska inarbetas i budget för 2016.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 233

Svar på motion om segelfri höjd på broarna på Boråsvägen
Dnr 2015/166

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-03-26, § 27, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång
(KD), om segelfri höjd på broarna på Boråsvägen.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-06-04 att motionen avslås med hänvisning
till de kostnader som investeringarna medför, vilket behöver vägas mot andra behov i
kommunen.

Beslutsunderlag
Motion 2015-03-20 från Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång
(KD)
Skrivelse 2015-06-04 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till de kostnader som investeringarna medför, vilket behöver
vägas mot andra behov i kommunen.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 234

Svar på motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom
anläggningslån
Dnr 2015/275

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-01-27, § 11, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Celso Silva Gonçalves (S), om att stimulera lokalt engagemang och
ansvar genom anläggningslån.
Servicechefen föreslår i skrivelse 2015-05-25 att motionen bifalls genom att en ny bidragsform,
större kostnadskrävande projekt inrättas, där föreningsinvesteringar med kostnader
överstigande 500 tkr, beslutas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning
Roland Karlsson (C) yrkar att förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med tydliga
regler och kriterier, som är utformat så att det ger alla föreningar, som idag kan söka
kostnadskrävande projekt, samma möjlighet att söka det nya bidraget, större
kostnadskrävande projekt.
Ordföranden (S) ställer först ordförandens förslag till beslut under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden (S) ställer därefter Roland Karlssons (C) tilläggsyrkande under proposition.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Roland Karlssons (C) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Motion 2014-01-23 från Celso Silva Gonçalves (S)
Skrivelse 2015-05-27 från servicechef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls och en ny bidragsform, större kostnadskrävande projekt inrättas, där
föreningsinvesteringar med kostnader överstigande 500 tkr, beslutas av kommunfullmäktige.
Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med tydliga regler och kriterier, som är
utformat så att det ger alla föreningar, som idag kan söka kostnadskrävande projekt, samma
möjlighet att söka det nya bidraget, större kostnadskrävande projekt.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 235

Svar på motion om att kommunen inför personliga tillstånd för tiggeri
m.m.
Dnr 2015/284

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-05-28, § 88, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD), om att kommunen
inför personliga tillstånd för tiggeri, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter.
Kanslichef föreslår i skrivelse 2015-08-31 att motionen avslås då bedömningen är att lagligt
utrymme saknas att införa krav på tillstånd för tiggeri. Detsamma gäller för ett allmänt förbud
mot tiggeri.

Protokollsanteckning
Niklas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden (S) yrkar att motionen avslås då bedömningen är att lagligt utrymme saknas att
införa krav på tillstånd för tiggeri. Detsamma gäller för ett allmänt förbud mot tiggeri.
Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Catharina Ståhl Lind (S),
Per Johansson (M), Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C), Liselotte Andersson (C), Mikael
Levander (NU), Arne Fransson (MP), Birgit Andersson (FP), Bengt Andelius (KD) och JanOlof Sundh (V) bifaller ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden (S) ställer propositionen mellan eget yrkande och Niklas Sundings (SD) yrkande.
Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.

Reservationer
Niklas Sunding (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att bifalla ordförandens
förslag till beslut i ärende 12 gällande motion om tillstånd för tiggeri.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-27 från Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD).
Skrivelse 2015-08-31 från kanslichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås då bedömningen är att lagligt utrymme saknas att införa krav på tillstånd för
tiggeri. Detsamma gäller för ett allmänt förbud mot tiggeri.
Mot beslutet reserverar sig Niklas Sunding (SD).
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 236

Svar på motion om bostadsbebyggelse på landsbygden
Dnr 2015/300

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-05-28, § 90, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Mikael Levander (NU), om att utreda möjligheten till en satsning på
byggnation av villaområden i attraktiva sjönära lägen på landsbygden i Marbäck och Hökerum.
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse 2015-08-10 att motionen anses besvarad med
hänvisning till att utredningar redan pågår i attraktiva sjönära lägen på landsbygden i Marbäck
och Hökerum.

Beslutsunderlag
Motion 2015-05-28 från Mikael Levander (NU)
Skrivelse 2015-08-10 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att utredningar redan pågår i attraktiva sjönära lägen på
landsbygden i Marbäck och Hökerum.
Kommunstyrelsen noterar även att det kommunala bostadsbolaget Stubo AB arbetar med
bostadsutveckling i de mindre tätorterna.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 237

Svar på motion om fri kollektiv trafik för äldre (fyllda 70 år)
Dnr 2015/198

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2011-03-28, § 59, beslutat att till kommunstyrelsen för beredning
remittera en motion från Jan-Åke Claesson (C) och Ann Stockzelius (C), om fri kollektivtrafik
för äldre (fyllda 70 år).
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse 2015-09-09 att motionen anses besvarad med
hänvisning till det utredningsuppdrag förvaltningen fick av kommunstyrelsen 2015-09-03 i
ärende § 218, § 219 och § 220.

Beslutsunderlag
Motion 2011-03-28 från Jan-Åke Claesson (C) och Ann Stockzelius (C)
Skrivelse 2015-09-09 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till det utredningsuppdrag förvaltningen fick av
kommunstyrelsen 2015-09-03 i ärende § 218, § 219 och § 220.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 238

Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagande
Dnr 2015/53

Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2011-04-26 beslut om att ta fram en ny översiktsplan för Ulricehamns
kommun. Antagandehandlingarna för en ny översiktsplan lämnas nu in för antagande av
kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadschef meddelar i skrivelse 2015-08-26 att planhandlingarna har varit ute på
utställning och har omarbetats. Vidare förslår samhällsbyggnadschefen att översiktsplanen för
Ulricehamns kommun antas.

Beslutsunderlag
Översiktsplan 2015-08-27
Skrivelse 2015-08-26 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Översiktsplanen för Ulricehamns kommun antas.

sid

285

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 239

Redovisning av medborgarförslag under beredning - 2015
Dnr 2015/496

Sammanfattning
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de beslut som
fattats med anledning av medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som ännu inte
avgjorts. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna
redovisning, avskriva medborgarförslag från vidare behandling.
I förteckning från kanslifunktionen redovisas de medborgarförslag vilka lett till beslut samt de
som ännu inte avgjorts.

Beslutsunderlag
Förteckning över besvarade och ej besvarade medborgarförslag, 2015-09-08
Skrivelse 2015-08-26 från kanslichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

sid

286

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 240

Redovisning av motioner under beredning - 2015
Dnr 2015/495

Sammanfattning
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de motioner
som är under beredning. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid
behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner från vidare behandling.
I förteckning från kanslifunktionen redovisas de motioner vilkas beredning inte avslutats.

Beslutsunderlag
Förteckning över ej slutbehandlade motioner, 2015-09-08
Skrivelse 2015-08-25 från kanslichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

sid

287

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 241

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
Dnr 2015/494

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog 2015-05-07, § 134, plan för intern kontroll 2015. I denna plan ingår
att politiska uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen varje år i oktober, ska
redovisas.
I en förteckning 2015-09-10 från kanslichefen redovisas beredningsläget för uppdrag från
kommunfullmäktige med införda kommentarer från förvaltning om det arbete som pågår med
respektive ärende.

Beslutsunderlag
Förteckning över uppdrag från kommunstyrelsen, 2015-09-10
Skrivelse 2015-08-26 från kanslichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Följande ärenden kan avslutas genom att uppdraget utförts eller att uppdraget ej längre
bedömts vara relevant:
2007, § 178
2008, § 112
2009, § 128, § 147, § 173
2010, § 7
2011, § 173
2012 § 126
2013, § 147.
I övrigt läggs redovisningen till handlingarna.

sid

288

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 242

Ansökan om investeringsmedel för kv Karpen i Ulricehamn
Dnr 2015/520

Sammanfattning
Ekonomichef meddelar i skrivelse 2015-09-04 att sektor miljö och samhällsbyggnad (MSB)
ansöker om investeringsmedel om 300 tkr för breddning av lokalgata samt flyttning av gångoch cykelväg i området Karpen, Ulricehamn, för att möjliggöra nyproduktion av bostäder.
Vidare föreslår MSB att driftanslag för skötsel om 20 tkr/år beaktas i budget 2016.
Ekonomichef föreslår vidare att ansökan om investeringsmedel beviljas. Det finns inga medel
avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår att investeringen
finansieras via omfördelning av 0,3 mkr från anslaget för markköp. Kompensation utgår ej för
ökade kapitalkostnader. Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016. Eftersom
förvaltningens förslag innebär omfördelning av medel inom investeringsbudgeten bör beslut
fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ansökan 2015-08-31 från sektor miljö och samhällsbyggnad
Skrivelse 2015-09-04 från ekonomichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Det finns inga medel avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår
att investeringen finansieras via omfördelning av 0,3 mkr från anslaget för markköp.
Kompensation utgår ej för ökade kapitalkostnader.
Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016.

sid

289

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 243

Ansökan om investeringsmedel för Norra stranden i Ulricehamn
Dnr 2015/519

Sammanfattning
Ekonomichef meddelar i skrivelse 2015-09-04 att sektor miljö och samhällsbyggnad (MSB)
ansöker om investeringsmedel om 1 mkr för byggnation av parkmark och gångväg vid Norra
stranden och att driftanslaget för skötsel om 20 tkr per år beaktas i budget 2016. Förslaget från
MSB är i enlighet med detaljplanen för Bogesund 1:54 m fl.
Ekonomichef föreslår vidare att ansökan om investeringsmedel beviljas. Det finns inga medel
avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår att investeringen
finansieras via omfördelning av 1,0 mkr från anslaget för markköp. Kompensation utgår ej för
ökade kapitalkostnader. Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016. Eftersom
förvaltningens förslag innebär omfördelning av medel inom investeringsbudgeten bör beslut
fattas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ansökan 2015-08-24 från sektor miljö och samhällsbyggnad
Skrivelse 2015-09-04 från ekonomichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Det finns inga medel avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår
att investeringen finansieras via omfördelning av 1,0 mkr från anslaget för markköp.
Kompensation utgår ej för ökade kapitalkostnader.
Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016.

sid

290

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 244

Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2014
Dnr 2015/393

Sammanfattning
Ekonomichef meddelar i skrivelse 2015-08-18 att sammanställningar, årsredovisningar och
revisionsrapporter för 2014 har överlämnats avseende stiftelse (donationsfonder) som
kommunen förvaltar. Ekonomichef meddelar vidare att arbetet med att avsluta stiftelser
genom olika åtgärder pågår.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2015-06-16
Skrivelse 2015-08-18 från ekonomichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2014. Sammanställningar och årsredovisningar
för stiftelser (donationsfonder) 2014 läggs till handlingarna.

sid

291

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 245

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Dnr 2015/513

Sammanfattning
Miljö- och byggenheten har arbetat fram ett förslag till nya lokala föreskrifter som ska gälla i
Tranemo och Ulricehamns kommun. Föreskrifterna behöver uppdateras för anpassa
föreskrifterna efter nuvarande lagstiftning och för att skapa en likvärdig hantering av ärenden i
Tranemo och Ulricehamns kommun.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-09-07 att lokal föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön antas och ersätter kommunens lokala föreskrifter enligt
miljöbalken, antagna av kommunfullmäktige 2001-12-13, § 156.

Beslutsunderlag
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 2015-09-07
Skrivelse 2015-09-07 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Ulricehamns kommun antas
och ersätter kommunens lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna av kommunfullmäktige
2001-12-13, § 156.
Vid framtida ändringar i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön har
kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar.

sid

292

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 246

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018
Dnr 2015/473

Sammanfattning
Risk- och sårbarhetsanalysen görs utifrån lag (2006:522) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. För
mandatperioden 2015-2018 är slutsatserna i analysen att två programområden är synnerligen
viktiga att arbeta vidare med för att öka Ulricehamns kommuns robusthet och minska
sårbarheterna i verksamheten under de kommande åren.
Kanslichef föreslår i skrivelse 2015-08-06 att risk- och sårbarhetsanalysen antas i sin helhet
inklusive bilagor.

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys, 2015-08-06
Skrivelse 2015-09-02 från kanslichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 antas i sin helhet inklusive bilagor.

sid

293

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 247

Uppdrag beredning för lärande – Attityder till skolan
Dnr 2015/129

Sammanfattning
Kommunfullmäktige avser att ge beredningen i lärande i uppdrag att ta fram en strategi för
”attityder till skolan”. Elevernas attityd till skolan formas bland annat av hur de upplever stress
och krav i skolan, men även av hur de trivs och om de känner sig trygga i skolan, samt av
förekomsten av kränkningar.
Beredningen för lärande föreslås arbeta fram 3-4 strategiområden som anger vilka
inriktningar som är viktigast för att högstadieskolorna ska kunna skapa bra förutsättningar för
eleverna.
Som komplement till uppdraget, har förvaltningen format en PM som ger en aktuell
nulägesbeskrivning och omvärldsanalys.
Barn- och utbildningschef föreslår i skrivelse 2015-09-14 att beredningen för lärande ges i
uppdrag att ta fram en strategi för attityder till skolan i enlighet med uppdragsbeskrivningen
från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska beredningen beakta den PM från
kommunstyrelsens förvaltning som tillförts uppdraget.

Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning 2015-09-11
PM Attityder till skolan 2015-08-05
Skrivelse 2015-09-14 från barn- och utbildningschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Beredningen för lärande ges i uppdrag att ta fram en strategi för attityder till skolan i enlighet
med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska
beredningen beakta den PM från kommunstyrelsens förvaltning som tillförts uppdraget.

sid

294

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 248

Skattesats år 2016 Ulricehamns kommun
Dnr 2015/531

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för kommande
år. Om det inte sker, måste kommunstyrelsen under oktober föreslå skattesats för det följande
året.
Budget/flerårsplan 2016-2017, ekonomiska styrprinciper och skattesats 2016, ska fastställas
vid kommande kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut
föreslås utdebiteringen för 2016 oförändrad till 21:05 per skattekrona.
Protokollsanteckning
Mikael Levander (NU) yrkar att utdebiteringen av skattesats för år 2016 fastställs till 21:30 per
skattekrona.
Per Johansson (M), Inga-Kersti Skarland (S) och Roland Karlsson (C) yrkar bifall till
ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden (S) ställer propositionen mellan eget yrkande och Mikael Levanders (NU)
yrkande. Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till
beslut.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-09-14 från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Utdebiteringen för 2016 fastställs till 21:05 per skattekrona.

sid

295

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 249

Budget- och verksamhetsuppföljning, tertial 2 2015
Dnr 2015/177

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2015-08-31, samt en
samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2015.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m augusti uppgår till 75,6 mkr vilket kan
ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår till 28,4 mkr. Det högre
ekonomiska resultatet 2015 påverkas positivt av jämförelsestörande poster med totalt 11,9
mkr, bland annat återbetalning från AFA.
Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen 2015 uppgår till +44,6 mkr.
Resultatet påverkas positivt med 11,9 mkr av engångsposter. Verksamheternas samlade
ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till
+10,8 mkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 5,3 mkr bättre än budgeterat.
Den ekonomiska prognosen innebär att det finns ett ekonomiskt utrymme som kan nyttjas för
att finansiera vissa åtgärder av engångskaraktär som har aktualiserats under året.
Förvaltningen genomför ett antal åtgärder under 2015, vilka bedöms kunna finansieras inom
ram.
Ekonomichef förslår i skrivelse 2015-09-29 att rapporten lägg till handlingarna och att
förvaltningen genomför vissa åtgärder av engångskaraktär under 2015 inom beslutad
ekonomisk ram. Ekonomichef föreslår vidare att förvaltningsrapporten avseende kommunens
pensionsportfölj per 2015-08-31 godkänns.

Beslutsunderlag
Budget- och verksamhetsuppföljning, tertial 2 2015
Skrivelse 2015-09-29 från ekonomichef

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen genomför vissa åtgärder av engångskaraktär
under 2015 inom beslutad ekonomisk ram.
Förvaltningsrapporten avseende kommunens pensionsportfölj per 2015-08-31 godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Budget- och verksamhetsuppföljning 2015-08-31 läggs till handlingarna.

sid

296

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08

§ 250

Svar på medborgarförslag om frågan om bilparkering i anslutning till
Stenmursgatan i Ulricehamn
Dnr 2015/244

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24, § 127, att till kommunstyrelsen för besvarande
överlämna ett medborgarförslag från Anders Anemo, om frågan om bilparkering i anslutning
till Stenmursgatan i Ulricehamn.
Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-06 att medborgarförslaget avslås med
hänvisning till att det inte finns någon avgränsning för parkeringsplatser i detaljplanen
Borgmästarehagen – Nyboholm, antagen 1982-09-23. Vidare meddelar
samhällsbyggnadschefen att området klassas som naturpark i kommunens grönplan och anses
vara av stort värde för djur och växter. Naturparken fungerar också som buller- och
stoftdämpande filter.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-11-03 från Anders Anemo
Skrivelse 2015-08-06 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns någon avgränsning för
parkeringsplatser i detaljplanen Borgmästarehagen – Nyboholm, antagen 1982-09-23.
Området klassas som naturpark i kommunens grönplan och anses vara av stort värde för djur
och växter. Naturparken fungerar också som buller- och stoftdämpande filter.

Beslutet lämnas till
Anders Anemo
Samhällsbyggnadschef

sid

297

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 251

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen
Dnr 2015/493

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog 2015-05-07, § 134, plan för intern kontroll 2015. I denna plan ingår
att politiska uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen varje år i oktober, ska
redovisas.
I en förteckning 2015-09-10 från kanslichefen redovisas beredningsläget för uppdrag från
kommunstyrelsen med införda kommentarer från förvaltning om det arbete som pågår med
respektive ärende.

Beslutsunderlag
Förteckning över uppdrag från kommunstyrelsen, 2015-09-10
Skrivelse 2015-09-07 från kanslichef

Kommunstyrelsens beslut
Följande ärenden kan avslutas genom att uppdraget utförts eller att uppdraget ej längre
bedömts vara relevant:
2007, § 190
2012, § 42, § 111, § 280
2014, § 72, § 81, § 321, § 322.
I övrigt läggs redovisningen till handlingarna.

Beslutet lämnas till
kanslichef

sid

298

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 252

Avrapportering – handlingsplan för hur boendefrågan inom
verksamheten funktionsnedsättning ska säkerställas
Dnr 2015/35

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-03, § 266, att ge förvaltningen uppdraget att starta en
utredning kring nio stycken angivna punkter om hur boendet inom verksamhet
funktionsnedsättning ska kunna säkerställas. En första avrapportering lämnades till
kommunstyrelsen 2015-02-05 i form av lägesrapport från dåvarande boendeplanerare.
I beslut 2015-03-02, § 62, ålades förvaltningen att fortsätta arbetet med att säkerställa boende
inom verksamheten funktionsnedsättning och lämna en ny avrapportering till
kommunstyrelsen 2015-10-08.

Protokollsanteckning
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Rapport – Boendeplan enligt LSS 2015-2020, 2015-09-10
Skrivelse 2015-09-10 från socialchef

Kommunstyrelsens beslut
Rapporten – Boendeplan enligt LSS 2015-2020 godkänns.
Förvaltningen får i uppdrag:
‐

att ta fram en genomförandeplan, inklusive kostnadskalkyl, på ombyggnation av
kommunens gruppbostäder

‐

påbörja planeringen av ytterligare en gruppbostad, att stå färdig senast 2019, utifrån
framtaget ramprogram

‐

fortsätta påbörjat arbete med kompetensöversyn och ta fram en plan för
kompetensutveckling inom verksamhet funktionsnedsättning

sid

‐

se över samarbetsmöjligheter mellan verksamhet, handikapprådet och
handikapporganisationerna vad gäller kommunikation och kunskapsutbyte.

Beslutet lämnas till
socialchef

299

sid

300

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 253

Parkeringsnorm för Ulricehamns tätort
Dnr 2015/486

Sammanfattning
Parkeringsnorm är kommunens sätt att styra tillgången på parkering vid nybyggnation av
bostäder och verksamheter. Parkeringsnormen behöver uppdateras efter dagens
förutsättningar och därför har förvaltningen arbetat fram ett nytt förslag på parkeringsnorm.
Som underlag för beräkning av normerna har befolkningsstatistik med boendetäthet och
bilinnehav använts.
Samhällsbyggnadschef föreslår i skrivelse att parkeringsnormen för Ulricehamns tätort antas.

Beslutsunderlag
Parkeringsnorm
Skrivelse 2015-09-02 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Parkeringsnormen för Ulricehamns tätort antas.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Författningshandboken

sid

301

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 254

Kvalitetsrapport gällande avvikelser kvartal 1-2 2015 inom sektor
välfärd
Dnr 2015/524

Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun följer utvecklingen av förvaltningens
avvikelsehantering och erhåller regelbundet kvalitetsrapporter från kommunens medicinskt
ansvariga sjuksköterska.
Syftet med avvikelsehanteringen är att undanröja eller minska risk för upprepning och att
förbättra processer och rutiner för en god och säker vård.
Socialchef föreslår i skrivelse 2015-09-09 att kvalitetsrapport gällande avvikelser kvartal 1-2
2015 inom välfärd läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport gällande avvikelser kvartal 1-2 2015 inom sektor välfärd, 2015-09-08
Skrivelse 2015-09-09 från socialchef

Kommunstyrelsens beslut
Kvalitetsrapport för avvikelser inom sektor välfärd kvartal 1-2 2015 läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
Socialchef

sid

302

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 255

Justerad överenskommelse om asylsökande ensamkommande barn
Dnr 2015/11

Sammanfattning
Länsstyrelsen och Ulricehamns kommun har idag en överenskommelse om anordnande av
boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande
barn. I överenskommelsen har kommunen förbundit sig till att hålla 10 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn.
Socialchef meddelar i skrivelse 2015-09-11 att Länsstyrelsen Västra Götaland har inkommit
med ett justerade förslaget som förbinder kommunen att hålla 14 boendeplatser tillgängliga
från och med 2015-11-01. Vidare förslår socialchef att överenskommelsen om asylplatser
godkänns.

Protokollsanteckning
Niklas Sunding (SD) yrkar avslag till den ökning av boendeplatser för ensamkommande
asylsökande barn eftersom beslutet bör tas av kommunfullmäktige eftersom det kan påverka
Ulricehamns kommun under lång tid.
Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Catharina Ståhl Lind (S),
Per Johansson (M), Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C), Liselotte Andersson (C), Mikael
Levander (NU), Arne Fransson (MP), Birgit Andersson (FP), Bengt Andelius (KD) och JanOlof Sundh (V) bifaller ordförandens förslag till beslut.
Ordföranden (S) ställer propositionen mellan eget yrkande och Niklas Sundings (SD) yrkande.
Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande.

Reservationer
Niklas Sunding (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens att bifalla ordförandens förslag till
beslut i ärende 32 gällande en ökning av boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn
eftersom beslutet bör tas av kommunfullmäktige eftersom beslutet kan påverka Ulricehamns
kommun under lång tid.

Beslutsunderlag
Överenskommelse om asylplatser från länsstyrelsen 2015-09-11
Skrivelse 2015-09-11 från socialchef

Kommunstyrelsens beslut
Överenskommelse om asylplatser godkänns vilket innebär att kommunen förbinder sig att från
och med 2015-11-01 och löpande hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande
asylsökande barn.

sid

Mot beslutet reserverar sig Niklas Sunding (SD).

Beslutet lämnas till
Socialchef

303

sid

304

Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-10-08
§ 256

Sammanställning kränkande behandling vt 2015
Dnr 2015/51

Sammanfattning
Verksamhetsområdena förskolan till och med årskurs 6, samt årskurs 7-9 och Tingsholm har
gjort en uppföljning av antalet kränkningar som förekommit inom förskolan, grundskolan och
gymnasieskolan och som anmäldes till skolhuvudmannen under vårterminen 2015.
Barn- och utbildningschef föreslår i skrivelse 2015-09-14 att redovisningen läggs till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-09-14 från barn- och utbildningschef

Kommunstyrelsens beslut
Sammanställningen kränkande behandling vt 2015 läggs till handlingarna.

Beslutet lämnas till
Barn- och utbildningschef
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Medfinansiering i Leader Sjuhärad 2016-2020
Dnr 2015/224

Sammanfattning
Leader Sjuhärad har inkommit med en förfrågan om medfinansiering för 2016. Ulricehamns
kommun har tidigare år avsatt medel för Leader via landsbygdsutvecklingen och förslag är att
fortsätta med medfinansieringen.
Samhällsbyggnadschef förslår i skrivelse 2015-09-22 att anslå 335 985 kr per år under åren
2016-2020 av landsbygdsutvecklingens medel för medfinansiering till Leader Sjuhärad.

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Roland Karlsson (C) på grund av jäv.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-09-17, från Leader Sjuhärad
Skrivelse 2015-09-22 från samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till medfinansiering till Leader Sjuhärad. Under åren
2016-2020 anslås 335 985 kr per år som finansieras med medel inom ramen för
landsbygdsutveckling.

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef

sid
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Information

1. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 2015-06-12.
2015/405
2. Samverkansnämnden miljö och bygg, protokoll 2015-09-08, § 116. Reviderad
delegationsordning.
3. Samverkansnämnden miljö och bygg, protokoll 2015-09-08, § 117. Tranemo och
Ulricehamns kommun, tillsynsprojekt städning och ventilation.
4. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund, protokoll 2015-09-11.
2015/362
5. Tertialrapport 2, 2015 Sjuhärads Samordningsförbund. 2015/534
6. Nya regionala miljömål för Västra Götaland, 2015-09-17. 2015/535
7. Protokoll Boråsregionens Etableringsråd, 2015-09-15. 2015/69
8. Direktionsprotokoll Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund, 2015-09-18.
2015/151
9. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 2015-09-04.
2015/405
10. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 15:24. Budgetpropositionen för år 2016.

