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§ 110 Fastställelse av ärendelista

§ 110/2019

Fastställelse av ärendelista
Sammanfattning

Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) har lämnat in ett initiativärende gällande
återvändande IS-terrorister. Ärendet läggs till sist på dagens ärendelista, som ärende
nummer 24.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendelista, med beskrivna förändringar, fastställs.
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Justerande sign
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§ 111 Kommunstyrelsens information

§ 111/2019

Kommunstyrelsens information
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), informerar om möten och händelser
som varit sedan förra kommunstyrelsemötet.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 112 Förvaltningens information

§ 112/2019

Förvaltningens information
Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens
information/verksamhetsrapporter.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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§ 113 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-05-02

§ 113/2019

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-05-02
Dnr 2019/16

Sammanfattning
1

Juridiska ärenden

1.16

Nr 184/2019
2018/331
Ta ställning till krav på skadestånd eller andra ersättningskrav riktade mot kommunen
Verksamhetschef 2019-02-04

1.23

Begäran om utdrag ur belastningsregistret

2

Allmänna ärenden

2.2

Nr 150/2019, Nr 151/2019, 181/2019, 182/2019, 187/2019, 188-189/2019
2019/154, 2019/168, 2019/237
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller
motsvarande
Gatuingenjör 2019-03-13, 2019-04-04
Kultur- och fritidschef 2019-03-01
Enhetschef 2019-04-03

2.19

Nr 175/2019
Beslut om flaggning
Kommunchef 2019-03-11

3

Ekonomiärenden

3.6

Nr 167/2019
Utse beslutsattestanter
Ekonomichef 2019-03-28

3.17

Nr 162/2019
Besluta och teckna avtal om handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder,
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av
pensionsmedel
Ekonomichef 2019-03-21

4

Mark- och fastighetsärenden

4.1

Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om inteckning,
inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd
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4.3

Nr 137/2019, 190/2019
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder
Exploateringsingenjör 2019-03-08,

4.9

Nr 168–172/2019, 185/2019, 186/2019
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitutjakträtt, väg/vägrätt,
tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt
Exploateringsingenjör 2019-03-28, 2019-04-03

4.13

Nr 145–146/2019, 158–159/2019
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i
samband med bygglov eller motsvarande
Exploateringsingenjör 2019-03-12, 2019-03-19

4.14

Nr 166/2019
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp och teckna
nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens fastigheter
Verksamhetschef 2019-03-26

4.18

Nr 153/2019, Nr 156/2019, Nr 161/2019, 183/2019, 184/2019
2019/193, 2019/228, 2019/221
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats
Exploateringsingenjör 2019-03-14, 2019-03-15, 2019-03-19

5

Fritidsärenden

6

Kulturärenden

7

Personalärenden

7.1

Nr 134/2019, 147/2019, 148/2019, 149/2019, 165/2019, 176/2019, 177/2019, 178/2019,
179/2019, 180/2019
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom
budget
Enhetschef 2019-02-11, 2019-03-05, 2019-03-20, 2019-03-26, 2019-04-01, 2019-03-14,
2019-04-01, 2019-03-25
Verksamhetschef 2019-02-06, 2019-03-01

7.2

Nr 173/2019, 174/2019
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande 2019-02-04, 2019-03-11

7.7

Nr 138/2019, 139/2019, Nr 140–141/2019, Nr 142/2019
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader
Rektor 2019-02-22, 2019-03-06, 2019-03-07, 2019-03-08

8

Planärenden

8.1

Nr 143/2019, Nr 144/2019
Teckna planavtal
Exploateringsingenjör 2019-03-04, 2019-03-11,

9

Naturvårdsärenden

10

Trafikfrågor
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11

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

11.6

Nr 164/2019
2019/90
Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada (Lex Maria)
Verksamhetschef 2019-03-20

11.31 a

Nr 163/2019
- Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns
kommun och minimikraven enligt 3.3
Enhetschef 2018-10-01

12

Anmälan till överförmyndare

12.1

Nr 152/2019
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare
Handläggare 2019-03-13

13

Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten

14

Förskoleklassen

15

Grundskolan

16

Gymnasieskolan

16.2

Nr 154/2019
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val
Rektor 20219-03-15

16.3

Nr 155/2019
Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs, ämnesområde och för
gymnasiearbetet, samt fördelning av undervisningstid
Rektor 2019-03-15

16.6

Nr 160/2019
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 2019-03-14

16.19

Nr 135/2019
Beslut att elev ska få byta studieväg
Rektor 2019-03-05

17

Grundsärskolan

17.1

Nr 136/2019
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden
Rektor 2019-03-07

18

Gymnasiesärskolan

19

Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

20

Särskild utbildning för vuxna
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21

Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna

21.1

Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola,
friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola

21.2

Nr 157/2019
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, grundskola,
friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola
Verksamhetschef 2019-03-06

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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§ 114 Val av ny ledamot i budgetutskottet för Tobias Torsborn (NU)

§ 114/2019

Val av ny ledamot i budgetutskottet för Tobias
Torsborn (NU)
Dnr 2019/107

Sammanfattning

I skrivelse 2019-02-13 avsäger sig Tobias Torsborn (NU) uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen. På kommunfullmäktiges möte 2019-03-28 valdes Annie Faundes (NU) att
ersätta Tobias Torsborn i kommunstyrelsen. Som en följd av att Tobias Torsborn inte längre
är invald i kommunstyrelsen ska även en ny ledamot i kommunstyrelsens budgetutskott
väljas då endast ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen får tjänstgöra i budgetutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Levander (NU) föreslår att Annie Faundes (NU) ersätter Tobias Torsborn (NU) i
budgetutskottet.

Kommunstyrelsens beslut

Annie Faundes (NU) utses som ersättare för Tobias Torsborn (NU) i budgetutskottet.

Beslut lämnas till
Den valda
Löneassistent
Kansliet (2)
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§ 115 Reviderade riktlinjer angående Uppvaktning av svenska mästare och
jubilerande föreningar

§ 115/2019

Reviderade riktlinjer angående Uppvaktning av
svenska mästare och jubilerande föreningar
Dnr 2019/164

Sammanfattning

Nuvarande riktlinje kring uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar
behöver revideras. Förändringen gäller att ordförande för kommunfullmäktige uppvaktar
med minnesgåva och blommor i samband med nationaldagsfirande. Förändring gällande
jubilerande föreningar ska förtydligas och uppvaktas när de fyller 50 och 100.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-13 från tf servicechef
Svenska mästare och jubilerande föreningar - riktlinje

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Revideringen av riktlinjen för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar
godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Revideringen av riktlinjen för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar
godkänns.
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§ 116 Riktlinje för kulturpris, kulturstipendiet och ungdomsledarstipendier

§ 116/2019

Riktlinje för kulturpris, kulturstipendiet och
ungdomsledarstipendier
Dnr 2019/166

Sammanfattning

Det nuvarande regler för stipendier och kulturpris behöver ses över och formas till en
riktlinje. Förändringen gäller att förenkla administrationen, höja prissumman till 10 000
kronor för respektive stipendium och pris. Samt att utdelning av stipendier och kulturpris
görs av kommunfullmäktiges ordförande i samband med nationaldagsfirande.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-13 från tf servicechef
Stipendier och pris - riktlinje

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Revideringen av riktlinjerna godkänns med tillägget att priset kan delas av flera personer
och, när det gäller kulturpris, mellan flera personer, föreningar och institutioner.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Revideringen av riktlinjerna godkänns med tillägget att priset kan delas av flera personer
och, när det gäller kulturpris, mellan flera personer, föreningar och institutioner.
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§ 117 Årsredovisning 2018 Sjuhärads samordningsförbund

§ 117/2019

Årsredovisning 2018 Sjuhärads samordningsförbund
Dnr 2019/101

Sammanfattning

Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund
har fastställt årsredovisningen 2018 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2019-04-04 från kommunsekreterare
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års
verksamhet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års
verksamhet.
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§ 118 Taxa från och med 1 juli 2019 för prövning och tillsyn av tobak och
liknande produkter

§ 118/2019

Taxa från och med 1 juli 2019 för prövning och
tillsyn av tobak och liknande produkter
Dnr 2019/232

Sammanfattning

Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamn har tagit fram förslag till taxa och beräkningsgrund
för prövning och tillsyn av tobak och liknande produkter. Den första juli träder en ny
tobakslag i kraft som innebär att försäljning av tobak blir tillståndspliktig. Prövningen ska
vara av samma omfattning som för serveringstillstånd.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-02 från samhällsbyggnadschef
Taxa för prövning och tillsyn av tobak och andra liknande produkter fr o m 1 juli 2019

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Bilagda taxa med tillhörande beräkningsgrund från och med 2019-07-01 inom Miljö- och
byggnämndens ansvarsområde antas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Bilagda taxa med tillhörande beräkningsgrund från och med 2019-07-01 inom Miljö- och
byggnämndens ansvarsområde antas.
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§ 119 Ansökan om partistöd 2019

§ 119/2019

Ansökan om partistöd 2019
Dnr 2019/109

Sammanfattning

I Kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari
2018 i 4 kap §§ 29 - 32. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den
kommunala demokratin.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2019-04-04 från kanslichef

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Partistöd 2019 betalas ut enligt följande:

Grundstöd
Mandatstöd (antal mandat)
S
46 500 kr
(10)
139 500 kr
NU
46 500 kr
(9)
125 550 kr
C
46 500 kr
(8)
111 600 kr
M
46 500 kr
(8)
111 600 kr
SD
46 500 kr
(6)
83 700kr
MP
46 500 kr
(2)
27 900 kr
V
46 500 kr
(2)
27 900 kr
L
46 500 kr
(2)
27 900 kr
KD
46 500 kr
(2)
27 900 kr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa grundstöd 418 500 kr
Summa mandatstöd 683 550 kr
Totalt 1 102 050 kr

Protokollsanteckning

Mikael Levander (NU), Aila Kiviharju (SD), Niclas Sunding (SD), Eva B Arnesson (KD), Frida
Edberg (KD), Leif Dahl (S), Emma Magnusson (S) och Victor Sund (C) anmäler jäv, lämnar
lokalen och deltar därmed inte handläggningen av ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Partistöd 2019 betalas ut enligt följande:
Grundstöd
S
NU
C
M
SD
MP

46 500 kr
46 500 kr
46 500 kr
46 500 kr
46 500 kr
46 500 kr

Ordförande sign
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(10)
139 500 kr
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V
46 500 kr
(2)
27 900 kr
L
46 500 kr
(2)
27 900 kr
KD
46 500 kr
(2)
27 900 kr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa grundstöd 418 500 kr
Summa mandatstöd 683 550 kr
Totalt 1 102 050 kr
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§ 120 Svar på motion om utredning av försämrad tillgänglighet av Övreskogs
återvinningscentral

§ 120/2019

Svar på motion om utredning av försämrad
tillgänglighet av Övreskogs återvinningscentral
Dnr 2018/442

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roger Wilhelmsson (M) att kommunstyrelsen
ges i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige redovisa miljö- och samhällsekonomiska
konsekvenser samt kostnader för en ny vägförbindelse mellan Jönköpingsvägen och väg
1721.1 i syfte att korta körsträckan mellan centralorten och Övreskogs återvinningscentral.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att återremittera motionen för beredning och
besvarande enligt motionärens att-satser. Förvaltningens bedömning är att det krävs ett
relativt omfattande utredningsarbete för att redovisa miljö- och samhällsekonomiska
konsekvenser och ta fram kostnadsberäkningar enligt motionärens förslag. Det saknas medel
och resurser för genomföra önskad utredning, förvaltningen ser därför att resurser skulle
behöva tas från andra projekt för att genomföra utredningen under 2019. I relation till andra
projekt såsom arbetet med nya exploateringsområden för kommunalservice, bostäder och
industri så ser förvaltningen att det vore olyckligt med en sådan prioritering, särskilt i
relation till att man vid upprättande av arbetsplanen för utbyggnad av väg 40 till motorväg
inte ansåg att förbindelsen var samhällsekonomiskt försvarbar.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-05 från samhällsbyggnadschef
Motion om utredning av miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser kring den
försämrade tillgängligheten av Övreskogs återvinningscentral

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med hänvisning till att andra projekt bedöms viktigare att lägga kommunens
resurser på.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med hänvisning till att andra projekt bedöms viktigare att lägga kommunens
resurser på.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 19 av 31

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

§ 121/2019

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
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från kommunchef
Initiativärende - En tillfällig miljöberedning eller en politisk referensgrupp skapas

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet avslås med hänvisning till aktuellt budgetuppdrag.

Förslag till beslut på mötet

Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till initiativärendet.

Beslutsutgång

Ordföranden (C) ställer ordförandens förslag till beslut mot Kerstin Berggrens (MP) förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet avslås med hänvisning till aktuellt budgetuppdrag.

Reservation

Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslut lämnas till
Kanslichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 20 av 31

§ 122 Remissvar Lite mer lika, SOU 2018:74

§ 122/2019

Remissvar Lite mer lika, SOU 2018:74
Dnr 2019/100

Sammanfattning

Finansdepartementet har skickat betänkandet, Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74), på remiss till bland
annat landets 290 kommuner. Remissyttranden ska ha kommit in till Finansdepartementet
senast den 17 maj 2019.
Ulricehamns kommun ser positivt på att det har gjorts en översyn av
kostnadsutjämningssystemet. Betänkandet visar på vikten av att flera ingående variabler i
systemet uppdateras. Att vissa utjämningsfaktorer i nuvarande system bygger på data som är
inaktuella är problematiskt och undergräver systemets legitimitet. Ulricehamns kommun
tillstyrker i huvudsak förslagen i betänkandet men i några delar bör förslagen justeras.
Framförallt gäller detta den föreslagna utjämningen för löneskillnader.
I betänkandet konstateras att kommuner i områden med stark bostadsmarknad, i huvudsak
kommuner i storstadsområdena och i synnerhet i Stockholmsområdet, har högre
lönekostnader. Men även andra faktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna, och
som följer av ett geografiskt läge i en expansiv region måste beaktas. Kommuner i mer
expansiva regioner har sannolikt ett bättre ekonomiskt utfall över tid av
exploateringsverksamhet samtidigt som det också sannolikt sker en högre värdetillväxt när
det gäller tillgångar som ägs av kommun och kommunägda bolag, t ex mark och
bostadsfastigheter. Vår bedömning är att kommuner i expansiva regioner i grunden har
bättre ekonomiska förutsättningar än kommuner i mindre expansiva regioner. Ulricehamns
kommun avstyrker därför att kostnadsutjämningssystemet för kommuner ska omfatta
utjämning för löneskillnader.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2019-04-18 från ekonomichef
Yttrande – lite mera lika
SOU_2018_74_tryck

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Förvaltningens förslag till yttrande antas.

Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningens förslag till yttrande antas.

Beslut lämnas till

Finansdepartementet enligt instruktion i följebrev
Ekonomichef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 21 av 31

§ 123 Gallringsbeslut gällande personakter

§ 123/2019

Gallringsbeslut gällande personakter
Dnr 2018/730

Sammanfattning

I centralarkivet finns det personakter från vård- och omsorgsförvaltningen som inte har följt
den dåvarande dokumenthanteringsplanen. Det finns sparade akter som enligt dåvarande lag
och dokumenthanteringsplan inte ska bevaras. Därför föreslås ett gallringsbeslut om att
gallra personakter retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2019-04-03 från kanslichef

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Personakter ska gallras retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018.

Kommunstyrelsens beslut

Personakter ska gallras retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018.

Beslut lämnas till

Kanslichef
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 22 av 31

§ 124 Ombudgetering av investeringsanslag avseende tvättmaskiner och
torktumlare

§ 124/2019

Ombudgetering av investeringsanslag avseende
tvättmaskiner och torktumlare
Dnr 2019/235

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2019-02-07, § 46/2019, beslut om att bevilja investeringsmedel
(0,58 mnkr) för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov.
Enligt kommunstyrelsens beslut ska investeringen finansieras genom att ta i anspråk
investeringsmedel från anslaget för Ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2018.
På grund av det sena beslutet om att ianspråkta medel från investeringsbudgeten 2018
saknades anslaget i det underlag avseende ombudgetering av investeringsanslag 2018 som
kommunstyrelsen beslutade om vid sammanträdet 2019-03-07, § 70/2019. Beslutet om
ombudgetering av investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget behöver därför
kompletteras för att det ska finnas anslag för ändamålet i 2019 års investeringsbudget.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-03 från ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-07, § 46

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Ombudgetera investeringsanslaget avseende tvättmaskiner och torktumlare, 0,58 mnkr, till
2019 års investeringsbudget.

Kommunstyrelsens beslut

Ombudgetera investeringsanslaget avseende tvättmaskiner och torktumlare, 0,58 mnkr, till
2019 års investeringsbudget.

Beslut lämnas till
Ekonomichef
Tf servicechef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 23 av 31

§ 125 Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2019

§ 125/2019

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2019
Dnr 2019/51

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.
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.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Tjänsteskrivelse 2019-04-02 från kommunchef
Investeringskalkyl Inventarier 2019
Sammanställning inventarieanskaffning 2019
Inventarier sektor välfärd 2019
Inventarier sektor lärande 2019
Inventarier 2019 - Övergripande kontorsmöbler

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse
verksamhetsinventarier i investeringsbudget 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse
verksamhetsinventarier i investeringsbudget 2019.

Beslut lämnas till
Kommunchef
Tf servicechef
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 24 av 31

§ 126 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 från Kvinnojouren i Borås

§ 126/2019

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 från
Kvinnojouren i Borås
Dnr 2019/163

Sammanfattning

Kvinnojouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för
2019. Kvinnojouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer.
Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och Ulricehamns
kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinnojouren finansierar sin verksamhet i första hand
genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren i Borås ansökan om
verksamhetsbidrag för 2019.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-11 från socialchef
Ansökan från Kvinnojouren, Borås, om verksamhetsbidrag för 2019

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 12 kronor per invånare, totalt
292 896 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2019 för individ- och familjeomsorgen.

Förslag till beslut på mötet

Eva B Arnesson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 12 kronor per invånare, totalt
292 896 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2019 för individ- och familjeomsorgen.

Beslut lämnas till

Kvinnojouren i Borås
Ekonomi
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 25 av 31

§ 127 Slutredovisning av investeringar inom verksamhet fastighet 2018

§ 127/2019

Slutredovisning av investeringar inom verksamhet
fastighet 2018
Dnr 2019/80

Sammanfattning

Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3 mnkr.
Följande investeringsprojekt har under 2018 färdigställts av verksamhet fastighet och
slutredovisas inom ramen för ärendet:
•
•
•

48218 Ombyggnad reception Stadshuset
48219 Ombyggnation Rum för alla
48379 Hökerums skola, om-/tillbyggnad

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2019-03-05 från tf servicechef
Slutredovisning Reception Stadshuset
Slutredovisning Rum för fler
Slutredovisning Hökerum skola om- tillbyggnad

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Slutredovisningarna godkänns. Med tanke på de stora investeringar som finns framöver
behöver kommunstyrelsen hitta tydligare rutiner för hur man följer beslutade investeringar.

Kommunstyrelsens beslut

Slutredovisningarna godkänns. Med tanke på de stora investeringar som finns framöver
behöver kommunstyrelsen hitta tydligare rutiner för hur man följer beslutade investeringar.

Beslut lämnas till

Tf Servicechef
Verksamhetschef fastighet
Ekonomi

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 26 av 31

§ 128 Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola,
fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2019

§ 128/2019

Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola,
förskoleklass, grundskola, fritidshem eller
gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2019
Dnr 2019/234

Sammanfattning

Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser
utbildningar med offentlig huvudman.
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad.
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i
en prislista.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2019-04-03 från barn- och utbildningschef
Förskolan tillägg 2 mnkr
Prislista gymnasieskola 2019
Prislistor fritidshem t o m grundskola 2019

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2019 fastställs.

Kommunstyrelsens beslut

Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2019 fastställs.

Beslut lämnas till

Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef Förskola
Verksamhetschef Grundskola
Verksamhetschef Tingsholm
Ekonomifunktionen
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 27 av 31

§ 129 Planprioriteringslistan hösten 2019

§ 129/2019

Planprioriteringslistan hösten 2019
Dnr 2019/231

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter
att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen.

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

Tjänsteskrivelse 2019-04-02 från samhällsbyggnadschef
Planprioritering hösten 2019 följebrev
Planprioriteringslista hösten 2019
Frännarp
Gällstad
Marbäck
Mogden
Nitta
Vist
Rönnåsen
Södra Ulricehamn
Ulricehamn
Villastaden

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö- och samhällsbyggnads
fortsatta planarbete.
Miljö- och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplaner för Ubbarp 8:16 m.fl. med
inriktning bostäder.
Miljö- och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Björnen 8 m.fl. med
inriktning bostäder.

Kommunstyrelsens beslut

Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö- och samhällsbyggnads
fortsatta planarbete.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 28 av 31
Miljö- och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplaner för Ubbarp 8:16 m.fl. med
inriktning bostäder.
Miljö- och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Björnen 8 m.fl. med
inriktning bostäder.

Beslut lämnas till

Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 29 av 31

§ 130 Sammanställning av inkomna klagomål/synpunkter samt anmälningar
enligt lex Sarah och lex Maria 2018, sektor välfärd

§ 130/2019

Sammanställning av inkomna klagomål/synpunkter
samt anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria
2018, sektor välfärd
Dnr 2019/169

Sammanfattning

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och 3 kap. 3 §
patientsäkerhetslagen är vårdgivare skyldig att utreda avvikelser, klagomål och synpunkter.
En sammanställning av avvikelser, klagomål och synpunkter görs årligen och presenteras för
kommunstyrelsen i form av en patientsäkerhetsberättelse, samt en rapport med
sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter samt över lex Maria och lex Sarah.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-02 från tf socialchef
Sammanställning av inkomna klagomål/synpunkter samt av anmälningar enligt lex
Sarah och lex Maria 2018, sektor välfärd

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Sammanställningen av inkomna klagomål/synpunkter samt anmälningar enligt lex Sarah och
lex Maria 2018, sektor välfärd, godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Sammanställningen av inkomna klagomål/synpunkter samt anmälningar enligt lex Sarah och
lex Maria 2018, sektor välfärd, godkänns och läggs till handlingarna.

Beslut lämnas till
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 30 av 31

§ 131 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-05-02

§ 131/2019

Informationsärenden till kommunstyrelsen
2019-05-02
Dnr 2018/787

Sammanfattning

1. Uppföljning tertial 3 2018, verksamhetsplan, byggenheten och miljöenheten Miljöoch byggnämnden 2019-03-05
2. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-03-15
3. Protokoll styrelsemöte Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund
2019-03-15

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-05-02
Sida 31 av 31

§ 132 Initiativärende Uttalande om återvändande IS-terrorister

§ 132/2019

Initiativärende Uttalande om återvändande ISterrorister
Dnr 2019/303

Sammanfattning

I ett initiativärende föreslår Niklas Sunding och Aila Kiviharju (SD);
Att kommunstyrelsen antar uttalandet ”Den som deltagit i, eller understött terrorism,
exempelvis IS, är inte välkommen till Ulricehamns kommun”.
Att uppmana kommunfullmäktige besluta att uppdra samtliga nämnder och styrelser som
berörs av kommunstyrelsens uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar och/eller
försvårar att kommunens resurser tas i anspråk för bistånd eller annan insats.
Att kommunstyrelsen tillskriver regeringen och uppmanar till att snarast forma samt
presentera en lagändring för att omöjliggöra samhällelig service för terrorister.
Att uppmana samtliga nämnder och bolagsstyrelser att vid myndighetsutövning där
misstanke om deltagande och/eller stöd till terrororganisationer föreligger ska beslut fattas
av ansvariga politiker.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende Uttalande om återvändande IS-terrorister

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut lämnas till
Kanslichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

