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§ 83 Fastställelse av ärendelista

§ 83/2019

Fastställelse av ärendelista
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), informerar om att ärende nummer 20
dras ur från ärendelistan. Ett nytt ärende, nummer 6, har lagts till på ärendelistan eftersom
ärendet av misstag stannat i Beredande utskottet. Eftersom det är en granskningar av
detaljplan med utökat förfarande är det kommunstyrelsen som ska fatta beslutet.
Eva B Arnesson (KD) har lämnat in ett nytt initiativärende gällande kostplanen. Ärendet
läggs till som sista ärende på ärendelistan, nummer 29. Eva B Arnesson (KD) föredrar
ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendelista, med beskrivna förändringar, fastställs.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 84 Kommunstyrelsens information

§ 84/2019

Kommunstyrelsens information
Sammanfattning

Ordföranden (C) berättar om att kommunchefen fått i uppdrag att se över hur information
från politiska representanter som inte sitter i kommunstyrelsen kan presenteras under denna
informationspunkt. Vidare informerar ordföranden (C) om att förvaltningen tittar på ett
koncept för utbildning med målgrupp politiker och kommunens förvaltningsledningsgrupp.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 85 Förvaltningens information

§ 85/2019

Förvaltningens information
Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens
information/verksamhetsrapporter.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign
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§ 86 Val av arbetsgrupp för ny ersättare i kommunstyrelsen

§ 86/2019

Val av arbetsgrupp för ny ersättare i
kommunstyrelsen
Dnr 2019/107

Sammanfattning

I skrivelse 2019-02-13 avsäger sig Tobias Torsborn (NU) uppdrag/en som ersättare i
kommunstyrelsen. På kommunfullmäktige 2019-03-28 utsågs Annie Faundes (NU) som
ersättare för Tobias Torsborn i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska nu utse vilken
arbetsgrupp Annie Faundes (NU) ska tillhöra.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2019-03-28 från administratör

Förslag till beslut på mötet

Mikael Levander (NU) föreslår att Annie Faundes (NU) ersätter Tobias Torsborn (NU) i
kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd.

Kommunstyrelsens beslut

Annie Faundes (NU) ersätter Tobias Torsborn (NU) i kommunstyrelsens arbetsgrupp
lärande/välfärd.

Beslut lämnas till
Den valda
Löneassistent
Kansliet (2)

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 87 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-04-04

§ 87/2019

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-04-04
Dnr 2019/16

Sammanfattning
1

Juridiska ärenden

1.23

Nr 97/2019, 126–129/2019
Begäran om utdrag ur belastningsregistret
Enhetschef 2019-02-20, 2019-02-22

2

Allmänna ärenden

2.2

Nr 96/2019, 101/2019, 102/2019, 122/2019, 123/2019
2019/96, 2019/119, 2019/85, 2019/129, 2019/130
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller
motsvarande
Verksamhetschef 2019-02-08, 2019-02-20, 2019-02-04

2.4

Nr 98/2019
2019/2
Beslut om folkhälsoinsatser
Folkhälsostrateg 2019-02-20

3

Ekonomiärenden

3.17

Nr 104/2019
Besluta och teckna avtal om handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder,
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av
pensionsmedel
Ekonomichef 2019-02-25

3.22

Nr 67/2019, 68/2019, 69/2019
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal i samordnad upphandling av varor
och/eller tjänster
Upphandlingschef 2019-01-07, 2019-01-25, 2019-01-24

4

Mark- och fastighetsärenden

4.1

Nr 131/2019
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om inteckning,
inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd
Exploateringsingenjör 2019-03-05

4.3

Nr 125/2019
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder
Exploateringsingenjör 2019-03-04
Ordförande sign

Justerande sign
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4.13

Nr 65/2019, 94/2019, 105/2019
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i
samband med bygglov eller motsvarande
Exploateringsingenjör 2019-02-07, 2019-02-18, 2019-02-25

4.18

Nr 73/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 106/2019, 107/2019, 108/2019, 110/2019,
112/2019, 113/2019, 130/2019, 132/2019
2019/88, 2019/74, 2019/63, 2019/64, 2019/111, 2019/103, 2019/115, 2019/135,
2019/118, 2019/140, 2019/116, 2019/153
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats
Exploateringsingenjör 2019-02-11, 2019-02-25, 2019-02-25, 2019-02-27, 2019-02-28,
2019-03-05,

5

Fritidsärenden

6

Kulturärenden

7

Personalärenden

7.1

Nr 64/2019, 66/2019, 78/2019, 79–80/2019, 81/2019, 82/2019, 83/2019, 91/2019,
92/2019, 93/2019, 103/2019, 114/2019, 115/2019, 116/2019, 118/2019, 119/2019,
120-121/2019, 124/2019
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom
budget
Verksamhetschef 2019-01-04, 2018-12-05, 2019-02-12
Enhetschef 2019-02-01, 2019-01-17, 2019-02-07, 2019-01-14, 2019-02-12, 2019-02-12,
2019-02-05, 2019-02-19, 2019-01-01, 2019-02-20, 2019-01-01, 2019-02-21, 2019-01-01,
2019-02-26

7.7

Nr 77/2019, 84/2019, 85/2019, 86/2019, 87–88/2019, 89/2019, 90/2019, 99–
100/2019, 117/2019
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader
Enhetschef 2019-02-12, 2018-11-02, 2018-10-03, 2018-09-30, 2018-10-29, 2019-01-30,
2019-01-07, 2019-02-21, 2018-10-31

8

Planärenden

9

Naturvårdsärenden

10

Trafikfrågor

10.5

Nr 95/2019
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Administratör/handläggare 2019-02-18

10.11

Nr 71–72/2019
Teckna avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad
investerings- eller driftbudget
Exploateringschef 2019-01-16

11

Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg,
funktionsnedsättning och äldreomsorg

11.11

Nr 70/2019
2019/26
Yttrande till Rekryteringsmyndigheten
Enhetschef 2019-02-10
Ordförande sign
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12

Anmälan till överförmyndare

13

Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten

14

Förskoleklassen

15

Grundskolan

16

Gymnasieskolan

16.19

Nr 111/2019
Beslut att elev ska få byta studieväg
Rektor 2019-02-25

17

Grundsärskolan

18

Gymnasiesärskolan

19

Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

20

Särskild utbildning för vuxna

21

Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna

21.2

Nr 109/2019, 133/2019
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola,
friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola
Verksamhetschef 2019-02-19, 2019-03-05

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ordförande sign
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§ 88 Granskning detaljplan för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24,
Ulricehamn, "Energi- och miljöcenter"

§ 88/2019

Granskning detaljplan för Vist 10:58 tidigare del av
Vist 10:12 och 10:24, Ulricehamn, "Energi- och
miljöcenter"
Dnr 2015/599

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av nytt energi- och miljöcenter i Vist.
Kapaciteten för det nuvarande reningsverket vid Fiskebacken räcker inte till och området
kring Fiskebacken/Brunnsbo planeras för att omvandlas från ett industriområde till ett
område för bostäder, kontor, service och rekreation. Planen möjliggör uppförande av
fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska anläggningar, lager, kraftvärmeverk,
industri och kontor.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2019-03-01 från tf samhällsbyggnadschef
Planbeskrivning Granskning Vist 10_58 Energi- och miljöcenter
Plankarta Granskning Vist 10_58 Energi- och miljöcenter
Samrådsredogörelse Vist 10_58 Energi- och miljöcenter

Ordförandens förslag till beslut

Detaljplanen för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24, Ulricehamn, ”Energi- och
miljöcenter” skickas ut för granskning.

Kommunstyrelsens beslut

Detaljplanen för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24, Ulricehamn, ”Energi- och
miljöcenter” skickas ut för granskning.

Beslut lämnas till

Samhällsbyggnadschef
Tf samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 89 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

§ 89/2019

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022
Dnr 2019/104

Sammanfattning

Centerpartiet och Nya Ulricehamn har bildat ett nytt politiskt styre i Ulricehamns kommun
och lämnade därför in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för 2019-2022. Ärendet var
uppe för behandling på kommunstyrelsen den 7 mars men återremitterades.

Beslutsunderlag
1

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Det kommunala handlingsprogrammet för 2019-2022 antas.

Förslag till beslut på mötet

Evelina Karlsson (V) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Det kommunala handlingsprogrammet för 2019-2022 antas.

Protokollsanteckning

Birgit Andersson (L), Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S) och Celso Silva Gonçalves (S)
deltar inte i beslutet.

Ordförande sign
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§ 90 NUAB - försäljning av fastigheten Ulricehamn Svarven 3, Mastecfastigheten

§ 90/2019

NUAB - försäljning av fastigheten Ulricehamn Svarven
3, Mastec-fastigheten
Dnr 2019/155

Sammanfattning

Efter att aktierna i Vist Fastighets AB avyttrats, har Näringsliv Ulricehamn AB endast en
fastighet kvar i sin ägo. För att renodla verksamheten och kunna arbeta effektivt med
kärnverksamheterna som näringsliv, turism och handel ser styrelsen i Näringsliv Ulricehamn
AB det som en naturlig utveckling att även avyttra Ulricehamn Svarven 3.
En försäljning av denna fastighet betingar ett värde för bolaget. Enligt ägardirektivet ska
Näringsliv Ulricehamn AB bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan ett
sådant beslut fattas.

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Näringsliv Ulricehamn AB får sälja fastigheten
Ulricehamn Svarven 3 under förutsättning att försäljningen sker till marknadsmässiga
villkor.

Om försäljningen sker genom så kallad bolagspaketering, godkänner kommunfullmäktige att
Näringsliv Ulricehamn AB bildar ett dotterbolag för detta ändamål.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner att Näringsliv Ulricehamn AB får sälja fastigheten
Ulricehamn Svarven 3 under förutsättning att försäljningen sker till marknadsmässiga
villkor.
Om försäljningen sker genom så kallad bolagspaketering, godkänner kommunfullmäktige att
Näringsliv Ulricehamn AB bildar ett dotterbolag för detta ändamål.

Ordförande sign
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§ 91 Årsredovisning 2018 för Ulricehamns kommun

§ 91/2019

Årsredovisning 2018 för Ulricehamns kommun
Dnr 2019/69

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2018. I
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag.
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2018 uppgår till 33,7 mnkr (2017: 75,6 mnkr).
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande
poster uppgår till 24,1 mnkr (2017: 80,9 mnkr).
Investeringarna under 2018 uppgår till 93,9 mnkr (2017: 140,8 mnkr).
Det ekonomiska resultatet 2018 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är
uppfyllt.
Av 2018 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till
51,4 mkr.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tjänsteskrivelse 2019-03-11 från ekonomichef
Årsredovisning 2018 - Ulricehamns kommun
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning, KPH, budgetuppdrag 2018
Uppföljning av internkontrollplan 2018
Uppföljning av folkhälsoavtal 2018
Uppföljning av planer gjorda utifrån fullmäktigeberedningarnas strategier 2018
Uppföljning övriga planer
Barnbilaga 2018
Grönt bokslut 2018
Pensionsmedelsförvaltning - rapport 2018-12-31
Ulricehamns Stadshus AB ÅR 2018
STUBO ÅR 2018
Stubo Holding AB ÅR 2018
UEAB ÅR 2018
NUAB ÅR 2018

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Årsredovisningen 2018 fastställs och överlämnas till revisorerna.

Ordförande sign
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen 2018 godkänns. Av 2018 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare
medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag
läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Årsredovisningen 2018 fastställs och överlämnas till revisorerna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen 2018 godkänns. Av 2018 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare
medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag
läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92 Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2019

§ 92/2019

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren
2019
Dnr 2019/152

Sammanfattning

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning.
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från kanslichef
Förteckning över motioner och medborgarförslag våren 2019

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 93 Ansökan investeringsmedel för planerat underhåll 2019

§ 93/2019

Ansökan investeringsmedel för planerat underhåll
2019
Dnr 2019/77

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr.
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter
samt inhyrda lokaler.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.
Att upprätta en adekvat investeringskalkyl är inte möjligt då komponenterna har olika
avskrivningstider.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från tf servicechef

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2019.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 18 av 38

§ 94 Ansökan investeringsmedel till ny förskola i centralorten

§ 94/2019

Ansökan investeringsmedel till ny förskola i
centralorten
Dnr 2019/75

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ny förskola i Ulricehamns tätort, 37,5 mnkr.
Investeringen möjliggör byggnation av en ny förskola i Ulricehamn med syfte att tillgodose
behovet av nya förskoleplatser.
Detaljplaner som tillåter förskola finns på två ställen. Vid Wallenqvistgatan och öster om
Ulricehamns resurscenter, URC. Eftersom tiden är knapp innan förskolan behöver stå klar så
har förvaltningen genomfört en upphandling av en modulbyggd förskolebyggnad.
Förvaltningen har valt att söka bygglov med placering vid URC som bedöms vara den
lämpligaste platsen med bäst förutsättningar. Projekteringen av bland annat lekyta,
grundläggning, parkeringar, utvändiga förråd, anslutningsvägar mm har påbörjats.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (27,5 mnkr) och 2019 (10,0 mnkr).
Avsatta medel i 2018 års budget föreslås ombudgeteras till 2019.
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser (747 tkr per år plus medel
för markskötsel) beaktas i budget 2020.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från tf servicechef
Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för ny förskola i centralorten
4261 A-40.3-001 (skiss)

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 37,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel
för ny förskola i centralorten i investeringsbudgeten för 2018 och 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 37,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel
för ny förskola i centralorten i investeringsbudgeten för 2018 och 2019.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 19 av 38

§ 95 Svar på motion om hur kommunen inför ett nytt sopsystem

§ 95/2019

Svar på motion om hur kommunen inför ett nytt
sopsystem
Dnr 2019/67

Sammanfattning

Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion att val av nytt
avfallssystem som ska gälla för Ulricehamns kommun tas upp på dagordningen i ett
kommande möte med kommunfullmäktige för diskussion och beslut.
Kommunstyrelsens tidigare ordförande Mattias Josefsson (S) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 november 2018 lämnat svar på Arne Franssons interpellation angående
ifrågasatt system för sortering av hushållssopor i kommunen. Av svaret framgår att någon ny
handlings- och avfallsplan ännu inte har antagits och beslutet om sortering i svarta och vita
påsar bedöms vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får
anses vara av principiell vikt och behöver underställas fullmäktige för beslut

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-11 från kommunchef
Motion angående hur kommunen inför ett nytt sopsystem

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till beslutet om sortering i svarta och vita påsar bedöms
vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får anses vara av
principiell vikt och behöver tas upp i fullmäktige för diskussion och beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med hänvisning till beslutet om sortering i svarta och vita påsar bedöms
vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får anses vara av
principiell vikt och behöver tas upp i fullmäktige för diskussion och beslut.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 20 av 38

§ 96 Förvaltningens yttrande över strategi Attityder till skolan 7-9

§ 96/2019

Förvaltningens yttrande över strategi Attityder till
skolan 7-9
Dnr 2015/129

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval
och strategiområden till elevers attityder till skolan. Uppdraget omfattar elever i
grundskolans årskurs 7-9 och handlar bland annat om trivsel och trygghet, stress och krav i
skolan samt kränkningar. Beredningen lyfter fram fyra strategier som ses vara av avgörande
betydelse i utvecklingen av framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.
Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att
sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa och en
långsiktig plan finns för det fortsatta arbetet. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen
att beredningens förslag till strategier i väsentlig mån har omhändertagits i det
skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas till KS och KF i samband med de
ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. (Se
bilaga till rapport Attityder till skolan)

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2018-12-05 från barn- och utbildningschef
Rapport Attityder till skolan - vägval och strategiområden för årskurs
7-9_förvaltningens yttrande
Bilaga till rapport Attityder till skolan

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ingen ytterligare handlingsplan behöver tas fram då
beredningens förslag till strategi med tillhörande åtgärder är omhändertagna inom sektor
lärande och redovisas till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker
månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen.

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Godkänner att ingen handlingsplan upprättas.

Förslag till beslut på mötet

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ingen ytterligare handlingsplan behöver tas fram då
beredningens förslag till strategi med tillhörande åtgärder är omhändertagna inom sektor
lärande och redovisas till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker
månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 21 av 38

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Godkänner att ingen handlingsplan upprättas.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 22 av 38

§ 97 Budgetuppföljning februari 2019

§ 97/2019

Budgetuppföljning februari 2019
Dnr 2019/160

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per februari 2019.
Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till 24,8 mnkr. Det
budgeterade resultatet för året uppgår till 27,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2019 är
följaktligen 2,7 mnkr lägre än budget.
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli lägre än budgeterat.
Avvikelsen totalt uppgår till 9,2 mnkr.
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 6,5 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen
förväntas dock en negativ avvikelse (3,2 mnkr) när det gäller skatter och statsbidrag.
Jämförelsestörande poster
De huvudsakliga orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet för finansförvaltningen
är två jämförelsestörande poster. Reavinsten när det gäller förvaltade pensionsmedel
förväntas uppgå till 4,0 mnkr, och en förväntad utdelning från Ulricehamns Stadshus AB
påverkar resultatet positivt med 4,0 mnkr.
Investeringarna under årets två första månader uppgår till 4,6 mnkr (2018: 5,8 mnkr).

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-20 från ekonomichef
Budgetuppföljning februari 2019

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Rapporten godkänns. Den ekonomiska ramen för verksamheten förskola utökas tillfälligt
med 2,0 miljoner kronor under 2019. Utökningen ska tillföras resursfördelningsmodellen.
Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2019 avseende finansiella intäkter.
Noteras att det budgeterade resultatet 2019 därmed är oförändrat. Förvaltningen får i
uppdrag att beakta behovet av ytterligare justeringar i samband med ändringsbudget.

Förslag till beslut på mötet

Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till
beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Rapporten godkänns. Den ekonomiska ramen för verksamheten förskola utökas tillfälligt
med 2,0 miljoner kronor under 2019. Utökningen ska tillföras resursfördelningsmodellen.
Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2019 avseende finansiella intäkter.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 23 av 38
Noteras att det budgeterade resultatet 2019 därmed är oförändrat. Förvaltningen får i
uppdrag att beakta behovet av ytterligare justeringar i samband med ändringsbudget.

Beslut lämnas till
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 24 av 38

§ 98 Svar på ansökan om verksamhetsstöd till Ung företagsamhet Älvsborg

§ 98/2019

Svar på ansökan om verksamhetsstöd till Ung
företagsamhet Älvsborg
Dnr 2019/123

Sammanfattning

Ung Företagsamhet (UF) Älvsborg har inkommit med en ansökan om verksamhetsstöd om
99 tkr för år 2019 samt 220 tkr om året för åren 2020 - 2023.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från kanslichef
Ansökan om verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet Älvsborg

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Ansökan om verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg beviljas med 99 000 kronor
för 2019. Kostnaden tas ur kommunstyrelsens oförutsett.
Ansökan om verksamhetsstöd för 2020-2023 behandlas tillsammans med övriga kommuner
i Sjuhärad genom Sjuhärads kommunalförbund.

Förslag till beslut på mötet

Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan om verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg beviljas med 99 000 kronor
för 2019. Kostnaden tas ur kommunstyrelsens oförutsett.
Ansökan om verksamhetsstöd för 2020-2023 behandlas tillsammans med övriga kommuner
i Sjuhärad genom Sjuhärads kommunalförbund.

Beslut lämnas till

Ung företagsamhet Älvsborg
Kanslichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 25 av 38

§ 99 Ansökan investeringsmedel till lokalanpassningar 2019

§ 99/2019

Ansökan investeringsmedel till lokalanpassningar
2019
Dnr 2019/76

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för lokalanpassningar 2019, 0,8 mnkr.
Investeringen möjliggör att förbättra arbetsmiljön för personal, brukare och elever.
Med utgångspunkt från uppmärksammade behov har lokalstyrgruppen valt att prioritera
åtgärderna i denna ansökan.
•
•
•
•

Mellanskolan på Bogesundsskolan, 120 tkr
Tingslyckans dagliga verksamhet, 80 tkr
Dalums förskola Regnbågen, 150 tkr
Hökerumsgården omklädningsrum, 450 tkr

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019 – ej kända projekt. Kompensation för
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för
kapitalkostnader.
Inga ytterligare driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

3
4
5

Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från tf servicechef
Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för Hökerumsgården
omklädningsrum
Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för Dalums förskola Regnbågen
Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för Tingslyckans dagliga
verksamhet
Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för Mellanskolan på
Bogesundsskolan

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för lokalanpassningar enligt
investeringsansökan, 0,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i
investeringsbudgeten för 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för lokalanpassningar enligt
investeringsansökan, 0,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i
investeringsbudgeten för 2019.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 26 av 38

Beslut lämnas till

Sektorchef
Ekonomichef
Verksamhetschef fastighet

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 27 av 38

§ 100 Ansökan om start av förskola i enskild regi, Ulricehamns kommun Solveigs förskolor AB

§ 100/2019

Ansökan om start av förskola i enskild regi,
Ulricehamns kommun - Solveigs förskolor AB
Dnr 2019/89

Sammanfattning

Solveigs förskolor AB ansöker om att få starta förskola i egen regi i Ulricehamns kommun.
Verksamheten bedrivs utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16 och FN:s konvention om
barns rättigheter (barnkonventionen). Hållbar utveckling ingår i förskolans arbete och löper
som en röd tråd i allt arbete. Förskolan kommer även att samarbeta med Friluftsfrämjandet
vilket innebär att förskolan använder sig av en utepedagogik.
Förskolan kommer att ha plats för cirka 25 barn och vid bemanningen följer förskolan
Ulricehamns kommuns nuvarande riktlinjer. Målsättningen är att verksamheten ska bedrivas
i lokaler som är avsedda för förskoleverksamhet.
Förvaltningen bedömer att de personer som företräder Solveigs förskolor AB har erfarenhet
och insikt i de förskrifter som gäller för verksamheten, samt att de har en vilja och förmåga
att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.
Behovet av platser inom förskoleverksamheten är stort. Förvaltningen föreslår således
kommunstyrelsen besluta att godkänna den ansökan som lämnats av Solveigs förskolor AB.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-05 från barn- och utbildningschef
Ansökan om start av förskola i enskild regi, Ulricehamns kommun

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Solveigs förskolor AB godkänns som huvudman för förskola och får därmed starta en
förskola i enskild regi i Ulricehamns kommun.

Förslag till beslut på mötet

Evelina Karlsson (V) yrkar avslag på beslutet.
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsutgång

Ordföranden (C) ställer Evelina Karlssons (V) yrkande om avslag mot ordförandens förslag
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 28 av 38

Kommunstyrelsens beslut

Solveigs förskolor AB godkänns som huvudman för förskola och får därmed starta en
förskola i enskild regi i Ulricehamns kommun.

Beslut lämnas till

Solveigs förskolor AB
Barn- och utbildningschefen
Verksamhetschef förskola
Ekonomifunktionen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 29 av 38

§ 101 Ansökan om investeringsmedel gällande utbyte av spårmaskin

§ 101/2019

Ansökan om investeringsmedel gällande utbyte av
spårmaskin
Dnr 2019/86

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyte av spårmaskinen vid Lassalyckans
skidområde, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör att befintlig spårmaskin kan ersättas med en
ny maskin. I samband med inköpet av ny maskin kommer inbytespriset för nuvarande
spårmaskin att ingå som en del i upphandlingen.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-02-06 från tf servicechef
Investeringskalkyl gällande utbyte av spårmaskin.

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för utbyte av spårmaskin vid Lassalyckans skidområde, 3,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Utbyte av spårmaskin i investeringsbudgeten för 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyte av spårmaskin vid Lassalyckans skidområde, 3,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Utbyte av spårmaskin i investeringsbudgeten för 2019.

Beslut lämnas till

Tf servicechef
Ekonomichef
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 30 av 38

§ 102 Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik

§ 102/2019

Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik
Dnr 2019/98

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investeringar i välfärdsteknik, 2,0 mnkr.
Underlaget för investeringen har tagits fram genom kommunikation med personal i
verksamheten. Bland annat genom en workshop där personal har gjort prioriteringar mellan
olika investeringsalternativ.
Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredsställande säkerhet och
mobilitet. Investeringen är uppdelad i sju delinvesteringar:
-

Lyftstolar till hemtjänstpersonal för att kunna lyfta upp personer som har ramlat
(0,4 mnkr)
Nyckelfria medicinskåp (0,65 mnkr)
Hotellås till boenden inom äldreomsorg och funktionsnedsättning (0,3 mnkr)
Brandlarm till boenden på funktionsnedsättning (0,1 mnkr)
Hjärtstartare till äldreomsorgen (0,2 mnkr)
Motionscykel/upplevelsecykel till äldreomsorgen där brukare kan cykla och på en
bildskärm se vägen de cyklar på och dess omgivningar. Det går att se olika vägar från
hela världen (0,1 mnkr)
API för e-tjänster som möjliggör för ansökan av försörjningsstöd digitalt (0,15 mnkr)
Medel för oförutsett (0,1 mnkr)

De olika delarna beskrivs under rubriken Ärendet.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns i befintlig budget för 2019.
Övriga driftkostnadskonsekvenser på 60 tkr ryms i befintlig driftbudget.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från socialchef
Investeringskalkyl välfärdsteknik 2019

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investeringar i välfärdsteknik,
2,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investeringar i välfärdsteknik,
2,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 31 av 38

Beslut lämnas till

Socialchef
Ekonomichef
Verksamhetschef äldreomsorg

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 32 av 38

§ 103 Ansökan om investeringsmedel för inventarier moduler Ulrikaskolan

§ 103/2019

Ansökan om investeringsmedel för inventarier
moduler Ulrikaskolan
Dnr 2019/157

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel om 0,5 mnkr för inköp av inventarier till de
moduler som placeras vid Ulrikaskolan.
Antalet elever i grundskolan har ökat över tid och lett till ett behov av ytterligare en F-6 skola
i centralorten. Då en ny F-6 skola inte kommer att finnas på plats inom en snar framtid
behöver situationen lösas med tillfälliga lokaler för att kunna hantera det ökade elevantalet.
Under höstterminen 2019 kommer moduler att iordningställas i anslutning till Ulrikaskolan
och därigenom finns ett behov av inköp av inventarier.
Nivån på investeringen innebär att beslutet kan fattas av beredande utskottet. Budgetmedel
för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019 – det finns ett anslag på totalt
1,0 mnkr för inventarier i skolor. Återstående medel (0,5 mnkr) är avsedda för
byggprogrammet på Tingsholmsgymnasiet.
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnader förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-06 från barn- och utbildningschef
Investeringskalkyl Ulrikaskolan

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för inköp av inventarier till
moduler med placering vid Ulrikaskolan, 0,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för
inventarier till skolor i investeringsbudgeten för 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för inköp av inventarier till
moduler med placering vid Ulrikaskolan, 0,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för
inventarier till skolor i investeringsbudgeten för 2019.

Beslut lämnas till

Barn- och utbildningschef
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 33 av 38

§ 104 Svar på initiativärende En tillfällig miljöberedning eller en politisk
referensgrupp skapas

§ 104/2019

Svar på initiativärende En tillfällig miljöberedning
eller en politisk referensgrupp skapas
Dnr 2019/21

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra
en kartläggning av miljötillståndet i kommunen med utgångpunkt i den antagna strategin för
lokalt miljöarbete. Miljöpartiet har 2019-01-10 inkommit med ett initiativärende till
kommunstyrelsen om att tillskapa en politisk referensgrupp med en deltagare från varje parti
och att det i slutet av 2019 blir en vägledningsdebatt samt att en handlingsplan redovisas
under våren 2020.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från kommunchef

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet avslås med hänvisning till aktuellt budgetuppdrag.

Förslag till beslut på mötet

Ordföranden (C) föreslår att ärendet ska bordläggas eftersom Kerstin Berggren (MP) inte är
närvarande.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet bordläggs eftersom Kerstin Berggren (MP) inte är närvarande.

Beslut lämnas till
Kanslichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 34 av 38

§ 105 Svar på initiativärende Revidering av kostplanen

§ 105/2019

Svar på initiativärende Revidering av kostplanen
Dnr 2019/93

Sammanfattning

I initiativärendet från Eva B Arnesson föreslår Eva att förvaltningen ska ges i uppdrag att
arbeta fram en reviderad kostplan för kommunen så att det i fortsättningen går att servera
svenskt nöt- och fårkött i de kommunala verksamheterna.
I riktlinjer för måltider som antogs i kommunstyrelsen 2017-11-30 står det bland annat att
vid ny livsmedelsupphandling ska krav ställas enligt svensk djurskyddslagstiftning. I dag har
kommunen en kött- och charkleverantör och i avtal med denna leverantör så är det bara
svenska produkter som är upphandlade. Resultatet av 2018 års inköp av olika köttslag är
enligt följande:
Svensk chark
Svensk mejeri och ost
Svenskt kött
Svensk fågel

100 %
100 %
99,97 %
98,19 %

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-02-22 från tf servicechef
Riktlinjer-för-måltider

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet anses vara tillgodosett med hänvisning till riktlinjerna för måltider.

Kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet anses vara tillgodosett med hänvisning till riktlinjerna för måltider.

Beslut lämnas till

Tf servicechef
Tf verksamhetschef kost

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 35 av 38

§ 106 Svar på medborgarförslag om konstgräs på fotbollsplan vid lekplats vid
Ängalyckan, Gunnarshill

§ 106/2019

Svar på medborgarförslag om konstgräs på
fotbollsplan vid lekplats vid Ängalyckan, Gunnarshill
Dnr 2018/234

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Matheo Rydén att kommunen
anlägger konstgräs på den fotbollsplan som ligger i anslutning till lekplatsen vid Ängalyckan,
Gunnarshill.
Verksamheten anser att det inom ett rimligt avstånd finns anläggningar som uppfyller
önskemålet. Att anlägga en ny konstgräsplan på befintlig plats är mycket kostsamt.
Underhållet av en eventuell konstgräsplan kräver specialmaskiner för skötsel och underhåll
som verksamheten inte har idag.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från tf servicechef
Medborgarförslag om konstgräs på fotbollsplan vid lekplats vid Ängalyckan,
Gunnarshill

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i närområdet finns anläggningar som
kan uppfylla önskemålet om konstgräs.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i närområdet finns anläggningar som
kan uppfylla önskemålet om konstgräs.

Beslut lämnas till
Matheo Rydén
Tf Servicechef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 36 av 38

§ 107 Svar på Medborgarförslag Gör om Sturebadet till Playa Ulrica

§ 107/2019

Svar på Medborgarförslag Gör om Sturebadet till
Playa Ulrica
Dnr 2018/493

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Rein Kotkas att göra om Sturebadet till Playa Ulrica.
Badplatsen skulle även utrustas med en barriär som hindrar fåglar att komma in i
badplatsområdet och sprida bakterier.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2019-02-12 från tf. servicechef
Medborgarförslag Gör om Sturebadet till Playa Ulrica
Bild 1
Bild 2

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det pågår ett arbete av järnvägsområdet i
förvaltningen, där Sturebadet ingår.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det pågår ett arbete av järnvägsområdet i
förvaltningen, där Sturebadet ingår.

Beslut lämnas till

Rein Kotkas
Tf servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 37 av 38

§ 108 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-04-04

§ 108/2019

Informationsärenden till kommunstyrelsen
2019-04-04
Dnr 2018/787

Sammanfattning

1. Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 Ulricehamns kommun
2. Direktionsprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2019-02-22

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-04-04
Sida 38 av 38

§ 109 Initiativärende Revidering av kostplanen för ökad servering av nöt-och
fårkött i kommunens verksamheter

§ 109/2019

Initiativärende Revidering av kostplanen för ökad
servering av nöt-och fårkött i kommunens
verksamheter
Dnr 2019/93

Sammanfattning

I ett initiativärende föreslår Eva B Arnesson (KD) att kommunstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att skyndsamt arbeta fram en reviderad kostplan för kommunens verksamheter så
att svenskt nöt- och fårkött serveras i större utsträckning i de kommunala verksamheterna än
vad som görs idag. Att förvaltningen vid revidering av kostplanen helt stryker
Världsnaturfondens Köttguide ur kommunens kostplan.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende Revidering av kostplanen för ökad servering av nöt- och
fårkött i kommunens verksamheter

Ordförandens förslag till beslut

Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut lämnas till

Verksamhetschef kost

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

