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§ 259 Fastställelse av ärendelista

§ 259/2015

Fastställelse av ärendelista
Sammanfattning
Ärende 30 Ansökan om driftbidrag för natthärbärge för hemlösa/bostadslösa vintern 2015/2016 utgår på
egen begäran.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendelistan fastställs.
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§ 260 Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2015-11-25

§ 260/2015

Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 201511-25
Dnr 2015/653

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 714, 719/2015
Bevilja ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller motsvarande.
Barn- och utbildningschef 2015-10-28
Mark och exploateringshandläggare 2015-10-21
4

Fastighetsärenden
Nr 699/2015
Ansöka/- godkänna fastighetsbildningsåtgärder.
Mark och exploateringshandläggare 2015-10-15
Nr 698, 715, 718/2015
Försälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med
kommunfullmäktige fastställda markpriser.
Mark och exploateringshandläggare 2015-10-15, 2015-10-23, 2015-10-28
Nr 722-726/2015
Tecknande av hyreskontrakt i av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef 2015-10-27
Nr 700/2015
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats.
Mark och exploateringsansvarig 2015-10-12

6

Kulturärenden
Nr 697/2015
2015/127
Bevilja kulturarrangemangsbidrag.
Verksamhetschef 2015-05-13
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Personalärenden
Nr 706-708, 713, 720-721/2015
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget.
Sektorchef 2015-10-15
Tf enhetschef 2015-10-22
Enhetschef 2015-10-08, 2015-06-24, 2015-09-18
Nr 701-705/2015
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader.
Verksamhetschef 2015-10-13, 2015-10-14, 2015-10-15, 2015-10-06
Nr 709/2015
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar.
Enhetschef 2015-09-25
Nr 717/2015
Begära redovisning av bisyssla.
Personalchef 2015-09-14

10 Trafikfrågor
Nr 710-711, 716/2015
2015/532, 2015/577
Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter rörande parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
2015-09-10--2015-10-16.
Trafikplanerare 2015-10-16, 2015-10-26
16 Gymnasieskolan
Nr 712/2015
Beslut att elev ska få byta studieväg.
Rektor 2015-10-15

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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§ 261 Kommunstyrelsens information

§ 261/2015

Kommunstyrelsens information
Sammanfattning
Ordföranden (S) meddelar att det beredande utskottet kommer tillsammans med förvaltningsledningen
sammanträda veckovis för att diskutera flyktingsituationen.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 8 av 35

§ 262 Förvaltningens information

§ 262/2015

Förvaltningens information
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens information/verksamhetsrapporter.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 263 Uppdragsbeskrivning med budget och processhjul - Integrationsstrategi

§ 263/2015

Uppdragsbeskrivning med budget och processhjul Integrationsstrategi
Dnr 2015/521

Sammanfattning
Kommunfullmäktige avser att ge beredningen för välfärd i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi.
Beredningens uppdrag är att belysa avgörande vägval och strategiområden för integrationen i
kommunen och belysa de delar som har behov av fortsatt utvecklingsarbete för att långsiktigt främja
kommunens utveckling.
Förvaltningen har kompletterat uppdragsbeskrivningen med budget och ett processhjul som
beredningen ska följa i sitt arbete. Beredningens arbete startar den 1 december 2015.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-02 från kanslichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Beredningen för välfärd ges i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi i enlighet med
uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska beredningen ta hänsyn till
förvaltningens PM som innehåller omvärldsanalys och nulägesbeskrivning.
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§ 264 Yttrande om investeringsmedel för utbyggnad av konstsnöanläggningen vid
Lassalyckan

§ 264/2015

Yttrande om investeringsmedel för utbyggnad av
konstsnöanläggningen vid Lassalyckan
Dnr 2015/678

Sammanfattning
Föreningen Snösäkert har lämnat en ansökan till kommunen om utbyggnad av konstsnöanläggningen på
Lassalyckan. Ansökan är uppdelat i två etapper, etapp ett omfattar byggnation av damm samt
rördragning till sprutplats i stadionområdet. Etapp två omfattar utbyggnad av snötillverkning direkt i
skidspåren.
Förutsättningarna för ansökan är ändrade mot bakgrund av att UIF kommer stå som arrangör för
världscup i skidor januari 2017 och 2019.
Sektor service föreslår att etapp ett beviljas med en investering om 3 410 000 kr som återbetalas av
Snösäkert under tio år. Etapp två avslås med hänvisning till att Snösäkert får inkomma med en ny
ansökan gällande etapp två utifrån de nya förutsättningarna och behov som uppstått.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-16 från ekonomichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Etapp ett i ansökan beviljas med en investering på 3 410 000 kr. Den standardhöjning som investeringen
innebär medför att föreningen ska erlägga en årshyra till kommunen som regleras i särskilt avtal.
Etapp två i ansökan avslås.
Beslutet kan endast genomföras under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar vattenverksamhet på
föreslagen plats.
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§ 265 Ramavtal gruppboende LSS

§ 265/2015

Ramavtal gruppboende LSS
Dnr 2015/35

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-08 § 252, att ge förvaltningen uppdraget att påbörja planeringen av
ytterligare en gruppbostad, att stå färdig senast 2019, utifrån framtaget ramprogram. Verksamheten
funktionsnedsättning har idag gruppboenden som inte kan räknas som fullvärdiga bostäder enligt
Boverkets normer och således krävs det renoveringar av dessa. I en sådan process kommer behov av
evakueringsboende att uppstå och det nya gruppboendet kan med fördel användas som sådant
evakueringsboende. Denna nybyggnadsprocess bör således påbörjas relativt omgående. Förvaltningen
föreslår ett inriktningsbeslut för att konkurrensutsätta projektering av ett nytt gruppboende och samt att
förvaltningen ges möjlighet att lägga ut nybyggnation och drift för ramupphandling. Denna lösning ger
flexibilitet då behovet framöver är svårt att prognostisera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-29 från socialchef

Protokollsanteckning
Roger Andersson (V) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att projektera ett nytt gruppboende i
kommunens regi i Ulricehamn.
Inga-Kersti Skarland (S) och Aira Eriksson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition om kommunstyrelsen ska avslå eller bifalla Roger Anderssons (V)
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå Roger Anderssons (V) yrkande.

Reservationer
Roger Andersson (V) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom att upphandla boendeplatser i gruppbostad, i Ulricehamns
kommun, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det innebär att extern part
gör lokalinvesteringen och att kommunen köper platser för drift genom upphandling. Detta som ett
komplement till kommunens egna verksamheter. Avtalsperiod är 36 månader med option för beställaren
att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 1 + 1 år.
Innan avtalsperiodens slut (de första 36 månaderna) ska en utvärdering presenteras för
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar även att renovering av befintliga gruppboenden beaktas i kommande
investeringsplan för kommunen.
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§ 266 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning

§ 266/2015

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
Dnr 2015/616

Sammanfattning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 2015-1002, § 59. Direktionen beslutade vid mötet 2015-10-02 att föreslå medlemskommunerna att fastställa
taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning enligt bilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-21 från kanslichef
Direktionen 2015-10-02 § 59, protokollsutdrag och underlag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs.
Direktionen uppmanas att inför kommande års taxor inhämta medlemskommunernas yttrande.
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§ 267 Svar på motion om ny grundskola i Ulricehamns kommun

§ 267/2015

Svar på motion om ny grundskola i Ulricehamns kommun
Dnr 2015/81

Sammanfattning
Ann Stockzelius (C) och Mikael Dahl (C) föreslår i en motion att en utredning genomförs för att etablera
en ny grundskola/förskola i den nya stadsdelen som planeras bildas i området kring Bronäs och
närliggande projekt.
Motionärerna föreslår också att Marbäcks skola framöver byggs ut och utgör en del av Ulricehamns stads
upptagningsområde.
Marbäcks skola är en befintlig skola och finns därför med som en del av underlaget i Ulricehamns
kommuns lokalresursplan. Förslaget att bygga ut skolan bör därför kopplas till befintligt underlag som
rör Marbäcks skola.
Frågan om en nyetablering av en grundskola/förskola i Ulricehamns centralort är ny och bör därför
lyftas in som en del i en ny lokalbehovsplan där den ställs i relation till övriga lokalbehov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-19 från barn- och utbildningschef
Motion 2015-04-20 från Ann Stockzelius (C) och Mikael Dahl (C)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås då en nyetablering av en grundskola/förskola i Ulricehamns centralort bör lyftas in som
en del i en ny lokalbehovsplan där den ställs i relation till övriga lokalbehov.
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§ 268 Ej verkställda beslut kvartal 3

§ 268/2015

Ej verkställda beslut kvartal 3, 2015
Dnr 2015/640

Sammanfattning
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts senast tre månader efter besluts datum. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen
inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande
av vite.
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut.
Enligt kommunens gällande rutin får de del av särskild rapport med kommentarer som förvaltningen
upprättar kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige som information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 från socialchef
Sammanställning över ej verkställda beslut kvartal 3, 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 3, 2015 lämnas till kommunens
revisorer och därefter läggs till handlingarna.
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§ 269 Förslag att kommunen övertar flyktingmottagandet från Boråsregionens
etableringscenter (BREC) från och med 2017

§ 269/2015

Förslag att kommunen övertar flyktingmottagandet från
Boråsregionens etableringscenter (BREC) från och med 2017
Dnr 2015/597

Sammanfattning
Boråsregionens Etableringscenter (BREC) bildades 1 januari 2013, med Borås Stad som huvudman. De
kommuner som ingår är Bollebygds kommun, Borås Stad, Marks kommun, Tranemo kommun,
Ulricehamns kommun och Vårgårda kommun. Dessförinnan hade projektet ”Samverkan kring
flyktingmottagandet” i Sjuhärad bedrivits sedan 2008 i kommunalförbundets regi. Det som BREC ska
göra för alla kommuner som ingår är att till vissa delar sköta de ansvarsområden som efter
etableringsreformen 2010 fortfarande åligger kommunerna.
Problem som identifierats är att det är svårt att renodla vad som ligger på BREC och vad som ligger på
kommunen. Det är otydligt framförallt för de nyanlända som inte vet vem de ska vända sig till.
Fördelarna med att ta över hela mottagandet bedöms, enligt förvaltningen vara:
 En mer flexibel organisation som bättre kan möta behov, och anpassa sig efter de ändrade
behoven
 Bättre resultat för samma kostnad då vi arbetar lokalt med att kunna individanpassa
integrationsåtgärderna mer
 Ett bättre grepp om helheten då ansvaret ligger på en och samma aktör, kommunen
 Närmare kontakt med arbetscenter då det blir samma organisation
 Bättre för kunden som inte behöver vända sig till olika instanser med olika problem, utan har en
och samma organisation att vända sig till
 Ökad tillgänglighet för kunden då fler flyktingsamordnare finns i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-23 från socialchef
Bilaga Förslag att kommunen tar över flyktingmottagandet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ulricehamns kommun tar över hela det kommunala ansvaret för flyktingmottagande från
Boråsregionens Etableringscenter (BREC) från och med 2017.
Ulricehamns kommun är fortsatt positiv till samarbeten inom flyktingmottagandet som utgår från
gemensamma utmaningar och behov vars syfte är att effektivisera och/eller höja kvaliteten.
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§ 270 Taxor miljö och samhällsbyggnad 2016

§ 270/2015

Taxor miljö och samhällsbyggnad 2016
Dnr 2015/589

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun har tagit fram förslag till taxor och
beräkningsgrunder för år 2016. Taxorna består av taxor och beräkningsgrunder för Samverkansnämnden
miljö och byggs ansvarsområde och kommunstyrelsens ansvarområde inom miljö- och samhällsbyggnad.
Taxorna inom samverkansnämndens ansvarområde är gemensamma för nämndens myndighetsutövning
i Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-07 från samhällsbyggnadschef
Taxeöversyn inför budget 2016 (Samhällsutveckling)
Taxeöversyn inför budget 2016 (Miljö och bygg)
Bilaga 1, Taxa Miljöbalken 2016
Bilaga 2, Taxa Foder och animaliska biprodukter 2016
Bilaga 3, Taxa Strålskyddslagen 2016
Bilaga 4, Taxa Livsmedel 2016
Bilaga 5, Taxa Receptfria läkemedel 2016
Bilaga 6, Taxa Folkölstillsyn 2016
Bilaga 7, Taxa Tobakslagen 2016
Bilaga 8, Taxa Serveringstillstånd 2016
Bilaga 9, Taxa Bygg 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2016-01-01 inom Samverkansnämnden miljö
och byggs ansvarsområde antas.
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2016-01-01 inom kommunstyrelsens
ansvarsområde antas.
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§ 271 Budget och taxor år 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

§ 271/2015

Budget och taxor år 2016 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Dnr 2015/617

Sammanfattning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 2015-1002, § 58. Direktionen beslutade vid mötet 2015-10-02 att:
-

fastställa medlemsavgiften för 2016 års verksamhet till 150 500 tkr med fördelning mellan
kommunerna enligt i förbundsordningen fastställs fördelningsnyckel

-

fastställa budget för 2016 års verksamhet utifrån bilagt material och den kompletterande
redovisningen som lämnats vid sammanträdet

-

fastställa investeringsbudget för 2016 till 13 800 tkr enligt bilaga

-

fastställa taxa för 2016 enligt bilaga

-

ge räddningschefen i uppdrag att till sammanträdet 2015-12-11 upprätta verksamhetsplan med
internbudget för 2016 inklusive risk och konsekvensanalyser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-21 från kanslichef
Direktionen 2015-10-02 § 58 protokollsutdrag och underlag

Kommunstyrelsens beslut
Budget och taxor år 2016 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund läggs till handlingarna.

Beslut lämnas till
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Kanslichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 18 av 35

§ 272 Reviderad Plan mot våld i nära relationer 2016

§ 272/2015

Reviderad Plan mot våld i nära relationer 2016
Dnr 2015/26

Sammanfattning
Ulricehamns kommun fastställde en handlingsplan för Våld i nära relationer 2014. Av planen framgår att
den ska följas upp och revideras årligen.
Handlingsplanen har ändrats enlig kommunens regler för styr- och ledningssystem och benämns nu som
Plan mot Våld i nära relationer 2016. Innehållet har kortats ner och uppdrag till förvaltningen ingår.
Under 2015 har ytterligare åtgärder inom området genomförts inom förvaltningen vilket framgår av 2015
års handlingsplan.
Uppföljning och revidering redovisas till KS på begäran för fastställande av den nya versionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-30 från socialchef
Plan mot våld i nära relationer 2016

Protokollsanteckning
I handläggningen av ärendet deltar inte Roger Andersson (V) på grund av jäv.
Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Reviderad Plan mot Våld i nära relationer 2016 antas.

Beslut lämnas till
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 19 av 35

§ 273 Svar på medborgarförslag om frikort på konstsnöspår

§ 273/2015

Svar på medborgarförslag om frikort på konstsnöspår
Dnr 2015/335

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Harald Wiman att pensionärer ska få
frikort/”friskkort” till skidspåren som en friskvårdande satsning för pensionärer. Han vill också att för
varje ”friskkort” som delas ut ska kommunen sätta av 800 kronor till ett spårkonto som ska gå till
bredare och planare spår. Han önskar också att lövskogen i området utmed skidspåren ska öka för att
slippa stormfälld skog och barr i skidspåren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-23 från kultur- och fritidschef
Medborgarförslag 2015-02-11 från Harald Wiman

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås då rätten att ta ut spåravgift genom avtal ägs av Ulricehamns skidklubb
Snösäkert. Kommunen kan för närvarande inte ta beslut i frågan.

Beslut lämnas till
Harald Wiman
Kultur- och fritidschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 20 av 35

§ 274 Svar på medborgarförslag om minst två nya övergångsställen på Karlsnäsvägen

§ 274/2015

Svar på medborgarförslag om minst två nya övergångsställen
på Karlsnäsvägen
Dnr 2015/245

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Marina Carlsson att minst två övergångsställen
och trottoar på Karlsnäsvägen ordnas. Karlsnäsvägen finns inte med i listan för kommunens prioritering
för utbyggnad för gång- och cykelvägar. Miljö- och samhällsbyggnad anser dock att säkerhetsåtgärder för
oskyddade trafikanter på Karlsnäsvägen är motiverad och bör beaktas i framtida utbyggnadsplaner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-23 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag 2015-09-27 från Marina Carlsson

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Karlsnäsvägen inte finns med i listan för kommunens
prioritering för utbyggnad för gång- och cykelvägar (2009-10-27, AU § 281).

Beslut lämnas till
Marina Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 21 av 35

§ 275 Riktlinje för anhörigstöd

§ 275/2015

Riktlinjer för anhörigstöd
Dnr 2015/611

Sammanfattning
Den 1 juli 2009 förstärktes lagen om anhörigstöd genom att formuleringen ändrades från bör till ska:
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.” Socialstyrelsen gav
2013 ut en vägledning till lagen där det framkommer att kommunens skyldighet att erbjuda stöd inte är
kopplat till att man vårdar eller stödjer en person med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ
av funktionsnedsättning. Det är den anhörige själv som avgör om han eller hon anser att lagen gäller sin
situation.
I en rapport från Socialstyrelsen 2012 räknar man med att drygt 1,3 miljoner ger någon form av
anhörigstöd i Sverige, av dessa är 900 000 förvärvsarbetande. Olika rapporter och undersökningar visar
att anhöriga påverkas både ekonomiskt, socialt, psykiskt och fysiskt av att ge anhörigstöd.
Bestämmelserna i lagen omfattar socialtjänstens hela verksamhet. Alla anställda inom kommunens olika
verksamheter ska uppmärksamma anhörigas behov av stöd, kunna ge stöd eller lotsa vidare. Syftet med
anhörigstöd i Ulricehamns kommun är att genom förebyggande och stödjande arbete försöka minska
anhörigas belastning, förebygga ohälsa, förse dem med den kunskap och information de har behov av
och, inte minst, ge dem ett erkännande för den viktiga arbetsinsats de gör. För att uppnå detta behövs
anhörigkonsulenter, anhörigsamordnare och på sikt anhörigombud. Det kräver också att handläggarna
inom socialtjänsten tar hänsyn till anhörigperspektivet och att alla inom kommunen kan lotsa anhöriga
rätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-26 från socialchef
Riktlinjer för anhörigstöd

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för anhörigstöd antas.

Beslut lämnas till
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 22 av 35

§ 276 Bidragsnivåer Fantasia 2016

§ 276/2015

Bidragsnivåer Fantasia kalenderåret 2016
Dnr 2015/631

Sammanfattning
Av skollagens 8 kapitel framgår bland annat att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje barn vid förskoleenheten.
I enlighet med vad som sägs i skollagen har Ulricehamns kommun att fatta beslut om bidragsbelopp per
huvudman. Beslutet gäller för ett kalenderår.
Förvaltningen har, utifrån Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodeller, utarbetat förslag på ett
preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för Fantasia.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 från barn- och utbildningschef
Bidragsnivåer Fantasia 2016

Kommunstyrelsens beslut
Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för Fantasia.


Förskola 1-2 år, 101,05 kr per volymtimma



Förskola 3-5 år, 68,26 kr per volymtimma

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Fantasia
Ekonomi

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 23 av 35

§ 277 Bidragsnivåer till Montessoriskolan 2016

§ 277/2015

Bidragsnivåer till Montessoriskolan Lindängen kalenderåret
2016
Dnr 2015/632

Sammanfattning
Av kapitel 8, 9, 10 och14 i skollagen framgår bland annat att hemkommunen ska lämna bidrag till
huvudmannen för varje barn/elev vid förskole-/skolenheten.
I enlighet med vad som sägs i skollagen har Ulricehamns kommun att fatta beslut om bidragsbelopp per
huvudman. Beslutet gäller för ett kalenderår.
Förvaltningen har, utifrån Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodeller, utarbetat förslag på ett
preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för Montessoriskolan Lindängen.
Montessoriskolan Lindängen har en egen elevhälsa, men använder sig i vissa situationer av personal
inom kommunens centrala elevhälsa. Vid beräkning av bidraget till huvudmannen har detta beaktats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 från barn- och utbildningschef
Bidragsnivåer Montessoriskolan Lindängen 2016

Kommunstyrelsens beslut
Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för Montessoriskolan Lindängen.






Förskola 1-2 år, 101,05 kr per volymtimma
Förskolan 3-5 år, 68,26 kr per volymtimma
Fritids, 40 313 kr per elev
Förskoleklass, 46 102 kr per elev
Grundskola årskurs 1-6, 75 675 kr per elev

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Montessoriskolan Lindängen
Ekonomi

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 24 av 35

§ 278 Bidragsnivåer till förskolor och annan pedagogisk verksamhet 2016

§ 278/2015

Bidragsnivåer till förskolor och annan pedagogisk
verksamhet kalenderåret 2016
Dnr 2015/628

Sammanfattning
Av kapitel 8 och 25 i skollagen framgår bland annat att hemkommunen ska lämna bidrag till
huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten och för varje barn som tas emot i den pedagogiska
omsorgen.
I enlighet med vad som sägs i skollagen har Ulricehamns kommun att fatta beslut om bidragsbelopp per
huvudman. Beslutet gäller för ett kalenderår.
Förvaltningen har, utifrån Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodeller, utarbetat förslag på ett
preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för förskolor och annan pedagogisk verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 från barn- och utbildningschef
Bidragsnivåer till förskolor och annan pedagogisk verksamhet 2016

Kommunstyrelsens beslut
Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för förskolor och annan pedagogisk
verksamhet.









Förskola 1-2 år, 101,05 kr per volymtimma
Förskola 3-5 år, 68,26 kr per volymtimma
Pedagogisk omsorg 1-2 år (0-15 tim) 2 426 kr per månad och barn
Pedagogisk omsorg 1-2 år (>15-över tim) 9 056 kr per månad och barn
Pedagogisk omsorg 3-5 år (0-15 tim) 1 461 kr per månad och barn
Pedagogisk omsorg 3-5 år (>15-över tim) 5 456 kr per månad och barn
Pedagogisk omsorg 6-12 år (0-15 tim) 1 048 kr per månad och barn
Pedagogisk omsorg 6-12 år (>15-över tim) 3 912 kr per månad och barn

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Ekonomi

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 25 av 35

§ 279 Bidragsnivåer till förskoleklasser, grundskolor och fritidshem 2016

§ 279/2015

Bidragsnivåer till förskoleklasser, grundskolor och
fritidshem kalenderåret 2016
Dnr 2015/629

Sammanfattning
Av kapitel 9, 10 och 14 i skollagen framgår bland annat att hemkommunen ska lämna bidrag till
huvudmannen för varje elev vid skolenheten.
I enlighet med vad som sägs i skollagen har Ulricehamns kommun att fatta beslut om bidragsbelopp per
huvudman. Beslutet ska gälla för ett kalenderår.
Förvaltningen har, utifrån Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodeller, utarbetat förslag på ett
preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för förskoleklasser, grundskolor och fritidshem.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 från barn- och utbildningschef
Bidragsnivåer till förskoleklasser, grundskolor och fritidshem 2016

Kommunstyrelsens beslut
Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för förskoleklasser, grundskolor och
fritidshem.





Fritids, 40 313 kr per elev
Förskoleklass, 46 102 kr per elev
Grundskola årskurs 1-6, 75 675 kr per elev
Grundskola årskurs 7-9, 82 006 kr per elev

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Ekonomi

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 26 av 35

§ 280 Bidragsnivåer till Änglagården 2016

§ 280/2015

Bidragsnivåer till Änglagården kalenderåret 2016
Dnr 2015/635

Sammanfattning
Av skollagens 8 kapitel framgår bland annat att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje barn vid förskoleenheten.
I enlighet med vad som sägs i skollagen har Ulricehamns kommun att fatta beslut om bidragsbelopp per
huvudman. Beslutet gäller för ett kalenderår.
Förvaltningen har, utifrån Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodeller, utarbetat förslag på ett
preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för Änglagården.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 från barn- och utbildningschef
Bidragsnivåer till Änglagården 2016

Kommunstyrelsens beslut
Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för Änglagården.



Förskola 1-2 år, 101,05 kr per volymtimma
Förskola 3-5 år, 68,26 kr per volymtimma

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Ekonomi
Änglagården

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 27 av 35

§ 281 Bidragsnivåer till Vistaholm 2016

§ 281/2015

Bidragsnivåer till Vistaholm kalenderåret 2016
Dnr 2015/634

Sammanfattning
Av kapitel 8, 9, 10 och14 i skollagen framgår bland annat att hemkommunen ska lämna bidrag till
huvudmannen för varje barn/elev vid förskole-/skolenheten.
I enlighet med vad som sägs i skollagen har Ulricehamns kommun att fatta beslut om bidragsbelopp per
huvudman. Beslutet gäller för ett kalenderår.
Förvaltningen har, utifrån Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodeller, utarbetat förslag på ett
preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för Vistaholm.
Vistaholm har en egen elevhälsa, men använder sig i vissa situationer av personal inom kommunens
centrala elevhälsa. Vid beräkning av bidraget till huvudmannen har detta beaktats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 från barn- och utbildningschef
Bidragsnivåer till Vistaholm 2016

Kommunstyrelsens beslut
Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för Vistaholm.








Förskola 1-2 år, 101,05 kr per volymtimma
Förskola 3-5 år, 68,26 kr per volymtimma
Fritids, 40 313 kr per elev
Förskoleklass, 46 102 kr per elev
Grundskola årskurs 1-6, 75 675 kr per elev

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Ekonomi
Vistaholm

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 28 av 35

§ 282 Bidragsnivåer till Ur och skur 2016

§ 282/2015

Bidragsnivåer till Ur och skur kalenderåret 2016
Dnr 2015/633

Sammanfattning
Av skollagens 8 kapitel framgår bland annat att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje barn vid förskoleenheten.
I enlighet med vad som sägs i skollagen har Ulricehamns kommun att fatta beslut om bidragsbelopp per
huvudman. Beslutet gäller för ett kalenderår.
Förvaltningen har, utifrån Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodeller, utarbetat förslag på
preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för Ur och skur.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 från barn- och utbildningschef
Bidragsnivåer till Ur och Skur 2016

Kommunstyrelsens beslut
Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för Ur och skur.





Förskola 1-2 år, 101,05 per volymtimma
Förskola 3-5 år, 68,26 per volymtimma
Fritids, 40 313 kr per elev
Förskoleklass, 46 102 kr per elev

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Ekonomi
Ur och Skur

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 29 av 35

§ 283 Bidragsnivåer till gymnasieskolor 2016

§ 283/2015

Bidragsnivåer till gymnasieskolor kalenderåret 2016
Dnr 2015/630

Sammanfattning
Av kapitel 16 i skollagen framgår bland annat att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev på ett nationellt program vid skolenheten.
I enlighet med vad som sägs i skollagen har Ulricehamns kommun att fatta beslut om bidragsbelopp per
huvudman. Beslutet gäller för ett kalenderår.
Förvaltningen har, utifrån Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodell, utarbetat förslag på ett
preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för fristående gymnasieskolor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 från barn- och utbildningschef
Bidragsnivåer till gymnasieskolor 2016

Kommunstyrelsens beslut
Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för fristående gymnasieskolor.











El- och energiprogrammet, 16 917 kr per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet, 23 584 kr per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet, 15 213 kr per elev och månad
Industritekniska programmet, 16 512 kr per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet, 11 950 kr per elev och månad
Ekonomiprogrammet, 5 544 kr per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet, 12 654 kr per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet, 6 785 kr per elev och månad
Teknikprogrammet, 8 266 kr per elev och månad

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Ekonomi

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 30 av 35

§ 284 Förändrad hantering av utdelning av kulturpris, kulturstipendium och
ungdomsledarstipendium 2015

§ 284/2015

Förändrad hantering av utdelning av kulturpris,
kulturstipendium och ungdomsledarstipendium 2015
Dnr 2015/627

Sammanfattning
Utdelning av kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium delas årligen ut. Då
förvaltningen fått i uppdrag att ändra rutinerna för utdelning och då det endast inkommit en nominerad
per pris föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att inte dela ut något pris 2015 samt att de nominerade
tas med i den nya processen som startar inför utdelningen 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-26 från servicechef

Protokollsanteckning
Mikael Levander (NU) yrkar på att priser/stipendier delas ut även i år och att förvaltningen gör en
översyn av rutiner/regler inför 2016.
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU) yrkande.
Ordförande ställer proposition mellan ordförandens förslag till beslut och Mikael Levanders (NU)
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning för omröstningen:
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut.
Nej-röst för Mikael Levanders (NU) yrkande.
Mattias Josefsson (S), Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S), Aira Eriksson (S), Catharina
Ståhl Lind (S), Per Johansson (M), Birgit Andersson (L), Cristina Bernevång (KD) och Roger Andersson
(V) röstar ja.
Roland Karlsson (C), Ann Stockzelius (C), Liselotte Andersson (C), Aila Kiviharju (SD), Mikael Levander
(NU) och Arne Fransson (MP) röstar nej.
Kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 31 av 35

Kommunstyrelsens beslut
Kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium 2015 kommer inte att delas ut. De
nominerade för 2015 tas med i den nya processen som startar inför utdelningen 2016.

Beslut lämnas till
Servicechef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 32 av 35

§ 285 Regler för pedagogiska måltider

§ 285/2015

Regler för pedagogiska måltider
Dnr 2015/552

Sammanfattning
Det finns inget likvärdigt system för pedagogiska måltider inom Ulricehamns kommun idag och en
översyn har därmed genomförts. Två alternativ har bedömts, att kommunen eller personalen står för den
pedagogiska måltiden. Ett gemensamt beslut föreslås där kommunen står för kostnaden för den
pedagogiska måltiden inom samtliga verksamheter. Detta främjar pedagogiska måltider som ett
pedagogiskt viktigt verktyg, innebär minst omställning för medarbetarna samt ligger i linje med
Ulricehamns kommuns strävan att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Förändringarna bör
utvärderas efter tre år för att se hur de fallit ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-23 från kommunchef
Regler för pedagogiska måltider

Kommunstyrelsens beslut
Regler för pedagogiska måltider antas.

Beslut lämnas till
Kommunchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 33 av 35

§ 286 Närvårdssamverkan 2016-2018

§ 286/2015

Närvårdssamverkan 2016-2018
Dnr 2015/668

Sammanfattning
Närvård är ett funktionellt paraplybegrepp som inkluderar den hälso- och sjukvård, övrig vård och
omsorg som befolkningen erbjuds i sitt geografiska närområde. Under perioden 2010 – 2014 har
Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg reglerats av dokumentet Inriktning av Närvårdssamverkan i Södra
Älvsborg 2010-2014 med ytterligare ett års förlängning under 2015. Efter en revidering finns nu förslag
till nytt samverkansavtal för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2016-2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-11 från socialchef
Missiv 2015-10-23
Förslag Samverkansavtal 2015-10-23
Förslag Inriktningsdokument 2015-10-09
Uppdrag och bemanning 2015-10-20

Kommunstyrelsens beslut
Delar av förslag till inriktning för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2016-2018 med möjlighet till
förlängning godkänns. Den del i avtalet som reglerar ekonomin behöver ytterligare utredning och
konsekvensbeskrivning för att kunna godkännas.

Beslut lämnas till
Socialchef
Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 34 av 35

§ 287 Yttrande i laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 20 motion om personliga tillstånd för tiggeri, mål nr 5134-15

§ 287/2015

Yttrande i laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
2015-10-29, § 20 - motion om personliga tillstånd för
tiggeri, mål nr 5134-15
Dnr 2015/672

Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Jönköping har förelagt Ulricehamns kommun att senast den 2 december 2015
inkomma med ett yttrande. Detta med anledning av att Niclas Sunding (SD) överklagat
kommunfullmäktiges beslut från 2015-10-29, § 190, om att avslå en motion gällande införande av
personliga tillstånd för tiggeri, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter.
Ulricehamns kommun anser att överklagandet ska avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-12 från kanslichef
Laglighetsprövning av kommunfullmäktigesbeslut 2015-10-29, § 190

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

Reservationer
Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun anser att överklagandet ska avslås. Yttrandet godkänns och skickas till
Förvaltningsrätten i Jönköping.
Kommunstyrelsen översänder yttrandet som sitt eget.

Beslut lämnas till
Kanslichef
Förvaltningsrätten i Jönköping

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2015-11-25
Sida 35 av 35

§ 288 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2015-11-25

§ 288/2015

Informationsärenden till kommunstyrelsen
2015-11-25
Dnr 2015/683

Sammanfattning
1. Sjuhärads Samordningsförbund, styrelseprotokoll 2015-10-22. 2015/362
2. Samverkansnämnden miljö och bygg, protokoll 2015-11-03 § 147. Sammanträdestider 2016 för
Samverkansnämnden miljö och bygg.
3. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, direktionsprotokoll 2015-10-30. 2015/151
4. Hälsa på lika villkor 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

