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§ 175 Fastställelse av ärendelista

§ 175/2019

Fastställelse av ärendelista
Sammanfattning

Ordförande, Roland Karlsson (C), meddelar att ärende 16, Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) dras ur från dagens möte.
Wiktor Öberg (M) har lämnat in ett initiativärende gällande Budget i balans. Ärendet läggs
till sist på dagens ärendelista.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendelista, med beskrivna förändringar, fastställs.

Reservationer

Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S), Leif Dahl (S) och Adela Brkic Carlsson (L)
reserverar sig med motiveringen att kommunfullmäktige 2019-06-19 beslutade att de
styrande partierna, Nya Ulricehamn och Centerpartiet, till kommunstyrelsens möte i
september ska redovisa vilka åtgärder de avser att vidta för att minimera underskotten i
verksamheterna för att uppnå ett resultat i nivå med budget. Samtidigt ska åtgärder redovisas
som har till syfte att minska sjuktalen inom sektor välfärd och sektor service.
Vi kan konstatera att det saknas ett beslutsärende i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
på ärendelistan till kommunstyrelsens möte idag, 2019-09-05. Däremot finns ett
informationsärende som möjligen kan knytas till kommunfullmäktiges beslut, ärende 5,
Information om ekonomi och sjukskrivningstal. Det finns ingen dokumentation i ärendet
utskickat. Även om det i kommunfullmäktiges beslut inte uttryckligen anges att
redovisningen ska vara skriftlig bör det ändå anses som rimligt att så görs med tanke på att
beslutet ska kunna följas upp av revisorer och andra intresserade.
Vi reserverar oss mot att uppdraget från kommunfullmäktige inte finns med på ärendelistan
som ett beslutsärende under det öppna sammanträdet. Genom att inte föra upp ärendet som
ett beslutsärende kommer kommunfullmäktiges beslut inte att avslutas. De åtgärder som de
styrande partierna vidtar kommer inte att bli offentliga. Vad är det som ska döljas, vad tål
inte en granskning? Om det skulle behövas beslut från kommunstyrelsen om någon/några av
åtgärderna är det inte möjligt under en informationspunkt och utan skriftligt underlag.
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§ 176 Kommunstyrelsens information

§ 176/2019

Kommunstyrelsens information
Sammanfattning

Ingen information lämnas.
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§ 177 Förvaltningens information

§ 177/2019

Förvaltningens information
Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens
information/verksamhetsrapporter.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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§ 178 Information om ekonomi och sjukskrivningstal

§ 178/2019

Information om ekonomi och sjukskrivningstal
Sammanfattning

På kommunfullmäktiges möte 2019-06-03 § 103 fick Centerpartiet och Nya Ulricehamn i
uppdrag att omgående (KS i september) till kommunstyrelsen redovisa vilka åtgärder de
avser att vidta för att minimera underskotten i verksamheterna för att uppnå ett resultat i
nivå med budget. Samtidigt ska åtgärder redovisas som har till syfte att minska sjuktalen
inom sektor välfärd och sektor service.

På mötet

Niklas Anemo, ekonomichef, och Roland Ödh, personalchef, redovisar en nulägesbild
gällande ekonomi och sjuktal. Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef, och Magnus
Andersson, socialchef, redovisar hur sektorerna arbetar med att minska sjuktalen och uppnå
ett resultat i nivå med budget.
Roland Karlsson (C) menar att det beslut som kommunfullmäktige fattade strider mot
kommunallagen. Med anledning av det har redovisningen lagts in som ett informationsärende.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Reservationer

Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S), Leif Dahl (S) och Adela Brkic Carlsson (L)
reserverar sig mot beslutet med motiveringen att kommunfullmäktige 2019-06-19 beslutade
att de styrande partierna, Nya Ulricehamn och Centerpartiet, till kommunstyrelsens möte i
september ska redovisa vilka åtgärder de avser att vidta för att minimera underskotten i
verksamheterna för att uppnå ett resultat i nivå med budget. Samtidigt ska åtgärder redovisas
som har till syfte att minska sjuktalen inom sektor välfärd och sektor service.
Vi reserverar oss mot att redovisningen av kommunfullmäktiges uppdrag enbart görs
muntligt och mot beslutet att informationen läggs till handlingarna.
Vi anser att konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut ska vara spårbara för revisorer
och andra intresserade. Genom ett informationsärende utan skriftligt underlag som
genomförs under den slutna delen av kommunstyrelsens sammanträde kommer inget av det
som redovisas att bli offentligt.
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§ 179 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-09-05

§ 179/2019

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-09-05
Dnr 2019/16

Sammanfattning

Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.
1

1.10

1.16
1.23
2
2.2

2.19
2.21
3
3.21

Juridiska ärenden
Nr 299/2019
Beslut att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller
att uppställa förbehåll för utlämnande
Verksamhetschef 2019-05-15
Nr 279/2019
Nr 2016/596
Ta ställning till krav på skadestånd eller andra ersättningskrav riktade mot
kommunen
Sektorchef 2019-03-28
Nr 341/2019
Begäran om utdrag ur belastningsregistret
Enhetschef 2019-05-20
Allmänna ärenden
Nr 282/2019, 283/2019, 302/2019, 304/2019, 309/2019, 314-315/2019,
319/2019, 324/2019, 345/2019, 346/2019
Nr 2019/329, 2019/237, 2019/134, 2019/343, 2019/272-273, 2019/275,
2019/270, 2019/274
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och
institutioner eller motsvarande
Enhetschef 2019-05-08, 2019-05-17
Sektorchef 2019-05-14
Verksamhetschef 2019-05-08, 2019-05-14, 2019-05-17, 2019-05-06
Nr 436/2019
Beslut om flaggning
Kommunchef 2019-05-23
Nr 435/2019
Organisationsförändringar inom sektorer och kommunledningsstab
Kommunchef 2019-02-20
Ekonomiärenden
Nr 293/2019
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor
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3.23
4
4.3

4.6

4.7

4.9
4.10

4.13

4.14
4.16

4.18
5
6
7

och/eller tjänster för verksamhetsövergripande avtal
Upphandlingschef 2019-05-13
Nr 321/2019
Tilldelningsbeslut i upphandling utförd inom ramen för samarbeten med
inköpscentraler
Upphandlingschef 2019-05-17
Mark- och fastighetsärenden
Nr 305/2019
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-15
Nr 328/2019
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-22
Nr 281/2019, 296/2019, 306/2019, 327/2019
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt
fastighetsreglering
Exploateringschef 2019-05-22
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-08, 1019-05-09, 2019-05-14
Nr 342-343/2019
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut,
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan
nyttjanderätt
Exploateringsingenjör 2019-05-20
307/2019
Godkänna intrångsersättningar
Mark och exploateringsingenjör 2019-05-17
Nr 290/2019, 348/2019
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov eller motsvarande
Exploateringsingenjör 2019-05-10
Nr 344/2019
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och över3enskommelser, liksom säga
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom
kommunens fastigheter
verksamhetschef fastighet 2019-01-30
Nr 340/2019, 461/2019
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet
Verksamhetschef fastighet 2019-05-15, 2019-05-22
Nr 278/2019, 284/2019, 288/2019, 289/2019, 294/2019, 303/2019, 310311/2019, 320/2019, 322/2019, 336/2019
2019/322, 2019/324, 2019/334, 2019/318, 2019/345, 2019/352, 2019/350,
2019/351, 2019/353, 2019/364
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats
Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-07, 2019-05-08, 2019-05-09,
2019-05-10, 2019-05-14, 2019-05-15, 2019-05-17, 2019-05-20, 2019-05-24
Fritidsärenden
Kulturärenden
Personalärenden

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 11 av 65

7.1
7.2

7.7
7.11c
7.12
8
9
10
10.5
11
11.16

11.31 a

12
13
14
15
16
17

17.1
18

Nr 287/2019, 291/2019, 300-301/2019, 316/2019, 317/2019, 318/2019,
325/2019, 334-335/2019, 375/2019, 377/2019, 399/2019, 438/2019
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget
Kommunchef 2019-02-01
Enhetschef 2019-05-08, 2019-05-15, 2019-05-20, 2019-05-16, 2019-05-18,
2019-05-21
Verksamhetschef 2019-05-02, 2019-04-17
Nr 434/2019
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande 2019-04-29
Nr 285/2019, 292/2019, 308/2019, 312/2019, 313/2019, 329-333/2019,
338/2019, 370/2019, 371/2019, 372/2019, 373/2019, 374/2019
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader
Enhetschef 2019-05-10,2019-04-16, 2019-04-21, 2019-04-24, 2019-05-13,
2019-05-17, 2019-05-28
Rektor 2019-05-02, 2019-05-13,2019-05-16, 2019-05-17, 2019-05-21, 201906-03
Verksamhetschef 2019-01-08, 2019-05-23
Prövning av löneförmån under avstängning ”med bibehållen lön under
ledighetenligt AB §§ 32 upp till 3 dagar”
Planärenden
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Nr 337/2019
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Trafikplanerare 2019-05-23
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg
Nr 280/2019
2019/223
Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada
Verksamhetschef 2019-04-29
Nr 402-403/2019, 404/2019
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i
Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3
Enhetschef 2019-03-05, 2019-05-15
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklassen
Grundskolan
Gymnasieskolan
Grundsärskolan
Nr 286/2019, 298/2019
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller
ämnesområden
Rektor 2019-04-29, 2019-05-12
Gymnasiesärskolan
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19
20
21

Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 277/2019
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra
kommuner
Verksamhetschef 2019-04-10
Nr 295/2019, 297/2019, 323/2019, 326/2019, 339/2019, 382/2019
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola,
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller
gymnasiesärskola
Verksamhetschef 2019-05-08, 2019-03-25, 2019-05-10, 2019-05-20, 201905-21, 2019-05-23

21.1

21.2

Beslut tagna enligt ny delegationsordning antagen 2019-06-03
Juridiska ärenden
Nr 354/2019, 413/2019, 454/2019
Nr 2019/90
Beslut att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller
att uppställa förbehåll för utlämnande
Enhetschef 2019-06-12, 2019-07-03
Verksamhetschef 2019-06-05

1

1.15
2
2.2

2.5
2.15

2.17

2.20
3
3.6

Allmänna ärenden
Nr 349/2019, 363/2019, 389-391/2019, 392/2019, 432/2019
Nr 2019/237, 2019/47, 2019/46, 2019/237
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och
institutioner eller motsvarande
Enhetschef 2019-06-11, 2019-06-28
Gatuingenjör 2019-06-03
Verksamhetschef 2019-06-17
Nr 362/2019
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts
Rektor 2019-06-04
Nr 364/2019
Nr 2019/253
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen
Kommunstyre
Nr 397/2019
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas
Ordförande 2019-06-19
Nr 437/2019
Beslut om flaggning
Kommunchef 2019-06-13
Ekonomiärenden
Nr 418/2019, 420/2019, 455/2019
Utse beslutsattestanter
Ekonomichef 2019-06-24, 2019-07-05
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3.17
4
5

5.7

5.8

5.10

5.14

5.15

5.20

5.21
6
7
8
8.1

Nr 458/2019
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier,
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för
placering av pensionsmedel
Ekonomichef 2019-07-09
Upphandlingsärenden
Mark- och fastighetsärenden
Nr 417/2019
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering
Mark- och exploateringsingenjör 2019-06-24
Nr 456/2019, 459/2019
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt
fastighetsreglering
Mark- och exploateringsingenjör 2019-07-08, 2019-07-10
Nr 358/2019, 367/2019, 379/2019, 405/2019, 421/2019, 444/2019,
453/2019
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut,
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan
nyttjanderätt
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2019-06-07, 2019-06-10, 2019-0614, 2019-06-20, 2019-06-25, 2019-06-26
Nr 355/2019, 356/2019, 361/2019, 380/2019, 381/2019, 400/2019,
409/2019, 431/2019, 433/2019, 446/2019
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov eller motsvarande
Exploateringsingenjör 2019-06-05, 2019-06-10, 2019-06-14, 2019-06-19,
2019-06-26, 2019-06-28, 2019-07-04
Handläggare 2019-06-20
Nr 457/2019
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser, liksom säga upp
och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom
kommunens fastigheter
Verksamhetschef 2019-06-24
Nr 416/2019, 445/2019
Träffa avtal om tillfällig upplåtelse av anläggning inom fritidsverksamheten
för högst fyra veckor
Enhetschef 2019-06-24, 2019-07-02
Nr 352/2019, 357/2019, 396/2019, 443/2019, 460/2019
Nr 2019/378, 2019/339, 2019/379, 2019/425, 2019/426
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av
torgplats
Handläggare 2019-06-18, 2019-07-02, 2019-07-12
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2019-06-04, 2019-06-05, 2019-06-17
Fritidsärenden
Kulturärenden
Personalärenden
Nr 350/2019, 351/2019, 353/2019, 359/2019, 360/2019, 376/2019,
378/2019, 383/2019, 384/2019, 385/2019, 386/2019, 388/2019, 401/2019,
406-408/2019, 411/2019, 414/2019, 415/2019, 419/2019, 426/2019,

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 14 av 65

8.3
8.7

8.8
8.11
9
9.2
10
11
11.4

12
13
14
15
16
17
18

18.1
19
20
21

427/2019, 428/2019, 429-430/2019, 440/2019, 441/2019, 447/2019,
448/2019, 449/2019, 450/2019, 451/2019, 452/2019
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och
visstidsanställning inom budget
Kommunchef 2019-06-24
Enhetschef 2019-06-03, 2019-06-05, 2019-06-12, 2019-06-04
Rektor 2019-06-03, 2019-06-03, 2019-06-05, 2019-06-11, 2019-06-13,
2019-06-14, 2019-06-17, 2019-06-18, 2019-06-24, 2019-06-27
Verksamhetschef 2019-06-12, 2019-06-14, 2019-06-17, 2019-06-19, 201906-20
Nr 439/2019
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande 2019-06-28
Beslut om tjänstledighet för kommunchef som ej regleras i lag eller avtal
Nr 412/2019, 422/2019, 423/2019, 424/2019, 425/2019, 442/2019
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv
månader
Enhetschef 2019-06-24
Rektor 2019-06-17, 2019-06-19, 2019-06-20, 2019-07-01
Nr 368/2019
Beslut om facklig ledighet med lön
Personalspecialist 2019-06-12
Planärenden
Nr 369/2019
Teckna exploateringsavtal
Enhetschef exploateringsenheten 2019-06-13
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Nr 387/2019
Beslut (beviljande och avslag) om parkeringstillstånd för näringsidkare och
andra med särskilda behov
Enhetschef 2019-06-17
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklassen
Grundskolan
Gymnasieskolan
Grundsärskolan
Nr 393/2019, 394-395/2019, 410/2019
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller
ämnesområden
Rektor 2019-06-13, 2019-06-12, 2019-06-17
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 15 av 65

21.1
22

22.2

Nr 398/2019
Interkommunal ersättning avseende elev från andra kommuner
Verksamhetschef 2019-06-11
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 36-3665/2019
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola,
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller
gymnasiesärskola
Verksamhetschef 2019-06-11

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 16 av 65

§ 180 Antagande detaljplan Bogesund 1:164 m.fl.

§ 180/2019

Antagande detaljplan Bogesund 1:164 m.fl.
Dnr 2017/503

Sammanfattning

Ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:164 möjliggör för komplementbyggnader så som
förråd/garage.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2019-07-09 från samhällsbyggnadschef
Planbeskrivning antagande detaljplan Bogesund 1_164 m.fl.
Plankarta antagande Bogesund 1_164 m.fl.
Samrådsredogörelse Bogesund 1_164 m.fl.

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Bogesund 1:164 m.fl. antas.

Kommunstyrelsens beslut

Detaljplan för Bogesund 1:164 m.fl. antas.

Beslut lämnas till

Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 17 av 65

§ 181 Antagande detaljplan Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl.

§ 181/2019

Antagande detaljplan Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl.
Dnr 2017/742

Sammanfattning

Detaljplanen för fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. har två syften. Det ena syftet är
att möjliggöra för bostäder på fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39. Detaljplanen upphäver
samtidigt del av byggnadsplanen för Nitta samhälle, Nitta 1:1 m.fl. från 1972 och del av g.
Dragonegården 3:3 m.fl. från 1976.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2019-07-09 från samhällsbyggnadschef
Samrådsredogörelse Varnums-Gunntorp 3_39
Plankarta antagande Varnums-Gunntorp 3_39 m.fl.
Planbeskrivning antagande Varnums-Guntorp 3_39 m.fl.

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. antas.

Kommunstyrelsens beslut

Detaljplanen för Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl. antas.

Beslut lämnas till

Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 18 av 65

§ 182 Försäljningsprospekt kvarteret Domherren

§ 182/2019

Försäljningsprospekt kvarteret Domherren
Dnr 2019/95

Sammanfattning

Kommunen mottog totalt ett (1) anbud avseende kvarteret Domherren. Utvärderingsgruppen
bedömde att anbudet uppfyllde de kriterier som angavs i försäljningsprospektet.
Anbudsgivaren, Hanssons Hus Entreprenad AB (H2), planerar att utveckla det s.k.
Tingshuset på fastigheten Domherren 1 till deras huvudkontor. Målsättningen med den s.k.
Gula villan på fastigheten Domherren 2 är att omvandla byggnaden till mellan 4 och 6
bostadslägenheter. På byggrätten inom kvarteret finns det planer på att uppföra radhus med
två våningar alternativt lägenheter med fri upplåtelseform. Marknadsläget avgör om det blir
bostadsrätter eller hyresrätter.
Kommunen och Hanssons Hus Entreprenad AB tecknade ett köpekontrakt 2019-08-06.
Köpekontraktet är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om att
godkänna kontraktet och att beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2019-08-08 från tf samhällsbyggnadschef
Köpekontrakt
Anbud

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet avseende försäljning av fastigheterna
Ulricehamn Domherren 1, Domherren 2 och Domherren 3 till Hanssons Hus Entreprenad AB
för köpeskillingen 5 400 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet avseende försäljning av fastigheterna
Ulricehamn Domherren 1, Domherren 2 och Domherren 3 till Hanssons Hus Entreprenad AB
för köpeskillingen 5 400 000 kronor.

Beslut lämnas till

Samhällsbyggnadschef
Exploateringschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 19 av 65

§ 183 Delegation för bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och
plusgiro samt disponera konton för ekonomiska transaktioner

§ 183/2019

Delegation för bemyndigande att teckna bankkonto,
bankgiro och plusgiro samt disponera konton för
ekonomiska transaktioner
Dnr 2019/406

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-10, § 22, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro
och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behövde beslut fattas i juni månad för
att den löpande verksamheten skulle kunna fungera på ett bra sätt under
semestermånaderna sommaren 2019. Kommunstyrelsens ordförande tog därför ett
ordförandebeslut om bemyndigande att teckna bankkonto mm.
Det finns behov av att kunna ta mer eller mindre löpande beslut om behörighet för att teckna
bankkonto mm när det sker personalförändringar i berörda verksamheter. Av praktiska skäl
bör dessa beslut kunna fattas utan ledtider för politisk hantering via beredande utskott och
kommunstyrelse. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att beslut om bemyndigande
att teckna bankkonto mm delegeras till kommunstyrelsens ordförande.

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Delegation
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera
konton för ekonomiska transaktioner delegeras till kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut
Delegation
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera
konton för ekonomiska transaktioner delegeras till kommunstyrelsens ordförande.

Beslut lämnas till
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 20 av 65

§ 184 Antagande detaljplan Vist 10:58, Ulricehamn "Energi- och miljöcenter"

§ 184/2019

Antagande detaljplan Vist 10:58, Ulricehamn "Energioch miljöcenter"
Dnr 2015/599

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt energi- och miljöcenter i Vist.
Kapaciteten på nuvarande reningsverk vid Fiskebacken räcker inte till och området kring
Fiskebacken/Brunnsbo avses omvandlas till ett område för bostäder, kontor, service och
rekreation. Anläggningen på Vist kommer bli en samlokalisering om fjärrvärmeverk och
reningsverk, vilket ger energi- och miljömässiga fördelar.
Planen möjliggör uppförande av fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska
anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor. I samband med detaljplanen ska
också en bit av stadsplanen Vist industriområde etapp 1 upphävs när detaljplanen vinner laga
kraft.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2019-07-11 från samhällsbyggnadschef
Planbeskrivning Antagande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter
Granskningsutlåtande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter
Plankarta antagande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

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

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 21 av 65

§ 185 Ansökan om medel för upprättande av detaljplaner 2019

§ 185/2019

Ansökan om medel för upprättande av detaljplaner
2019
Dnr 2019/28

Sammanfattning

Den 1 januari trädde lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i kraft. Med
anledning av den nya kommunala redovisningslagen som tillämpas från och med
räkenskapsår 2019 har Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en översyn av samtliga
rekommendationer. Översynen har till stor del handlat om att anpassa rekommendationerna
till den nya lagen, men det har även gjorts vissa tillägg och förtydliganden. De nya
rekommendationerna påverkar hela kommunsektorn. Samtliga kommuner kommer behöva
anpassa och justera sin redovisning och budgetering.
Den rekommendation som ligger till grund för bland annat redovisningen av kostnader för
detaljplaner är R3 - Immateriella tillgångar. I rekommendationen tydliggörs det vilka
utgifter som inte får tas upp som anläggningstillgång, bland annat gäller detta
översiktsplaner och detaljplaner. Detta innebär en förändring jämfört med tidigare
redovisningsnormer.
I kommunens investeringsplan finns upptaget 7,5 mnkr för upprättande och genomförande
av detaljplaner. Kommunstyrelsen har beslutat att det ska upprätta detaljplaner för
Rönnåsen etapp 2, Bergsäter, Frölunda 8:6 m.fl. i Gällstad och Marknadsplatsen. För att
kunna upprätta dessa detaljplaner krävs följaktligen medel i driftbudgeten. Mot bakgrund av
förändrade redovisningsnormer ansöker förvaltningen om anslag i driftbudgeten med
1,6 mnkr för upprättande av detaljplaner 2019. Det finns möjlighet att finansiera förväntade
kostnader genom att utöka finansförvaltningens budgeterade intäkter för
gatukostnadsersättningar och reavinster.
Upprättandet av detaljplanerna i sig innebär inga driftkonsekvenser. Investeringsmedel
kommer senare dock behövas för genomförande av detaljplanerna, vilket även kommer
innebära tillkommande driftkostnader.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2019-04-29 från samhällsbyggnadschef

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om anslag i driftbudgeten för upprättande av detaljplaner beviljas.
Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,6 mnkr.

Investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner minskas med
1,6 mnkr.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 22 av 65
Finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för
gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ansökan om anslag i driftbudgeten för upprättande av detaljplaner beviljas.
Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,6 mnkr.
Investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner minskas med
1,6 mnkr.
Finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för
gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 23 av 65

§ 186 Tillfälligt kommunbidrag 2019, för ensamkommande asylsökande barn
som fyller 18 år under asylprocessen

§ 186/2019

Tillfälligt kommunbidrag 2019, för ensamkommande
asylsökande barn som fyller 18 år under
asylprocessen
Dnr 2019/452

Sammanfattning

Regeringen har för år 2019 avsatt 195 mkr som ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra
för ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år att kunna bo kvar i sin
vistelsekommun istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende. För
Ulricehamns del innebär det 860 168 kr. Förvaltningen förslår att det tillfälliga
kommunbidraget hanteras genom att en större del av bidraget delas mellan sektor lärande,
Tingsholm, och sektor välfärd, IFO barn och unga och att en del ges som ett tillfälligt bidrag
till civilsamhället.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-08-06 från socialchef och barn- och utbildningschef
Tillfälligt bidrag till civilsamhället

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm.

410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga.
150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att
möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till
civilsamhället.
Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt
bidrag till civilsamhället.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm.
410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga.
150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att
möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till
civilsamhället.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 24 av 65
Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt
bidrag till civilsamhället.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 25 av 65

§ 187 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020

§ 187/2019

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
2020
Dnr 2019/411

Sammanfattning

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen
2019-06-19 § 27. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2020 enligt bilaga. Den nya
taxan börjar gälla från 2020-01-01.
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef
Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020
§ 27 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
E-post Protokollsutdrag från SÄRF:s direktion

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timma
och en grundavgift på 1 820 kr/timma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timma
och en grundavgift på 1 820 kr/timma.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 26 av 65

§ 188 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders
Minne 2018

§ 188/2019

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen
Adolf Molanders Minne 2018
Dnr 2019/384

Sammanfattning

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten
2018. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef
Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2018

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 27 av 65

§ 189 Svar på motion om att utveckla redovisningen av motioner och
medborgarförslag

§ 189/2019

Svar på motion om att utveckla redovisningen av
motioner och medborgarförslag
Dnr 2018/307

Sammanfattning

Mikael Levander (NU) har 2018-04-24 inkommit med en motion med förslag om att
förvaltningen ges i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag
under beredning. I dagsläget sker redovisningen till kommunfullmäktige i enlighet med
arbetsordningen, två gånger per år, i april och oktober. Motionären föreslår att den befintliga
redovisningen kompletteras med uppgift om en beräknad svarstid, exempelvis 3, 6, 9 eller 12
månader, samt vem eller vilka som lämnat in motionen eller medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef
Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås i delen som gäller komplettering av redovisningen med beräknad svarstid
med hänvisning till svårigheten att på ett relevant sätt göra bedömningen av detta.

Motionen antas i delen gällande komplettering av redovisningen med namn samt eventuell
partibeteckning, på dem som lämnat in motion eller medborgarförslag, genom att rutinen vid
registrering av dessa ärenden justeras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås i delen som gäller komplettering av redovisningen med beräknad svarstid
med hänvisning till svårigheten att på ett relevant sätt göra bedömningen av detta.
Motionen antas i delen gällande komplettering av redovisningen med namn samt eventuell
partibeteckning, på dem som lämnat in motion eller medborgarförslag, genom att rutinen vid
registrering av dessa ärenden justeras.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 28 av 65

§ 190 Svar på motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla

§ 190/2019

Svar på motion om att göra Stora torget mer
tillgängligt för alla
Dnr 2018/540

Sammanfattning

Christina Bernevång (KD) har ställt en motion om att diagonalgången på Stora torget bör
byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för
barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som den
markstensbelagda gången utmed Storgatan.
Behovet av att åtgärda den stenbelagda gången över torget bedöms vara litet då det finns
alternativ väg att välja.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef
Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det finns alternativ väg för personer med gångsvårigheter eller som är i behov av gånghjälpmedel.

Förslag till beslut på mötet

Eva B Arnesson (KD), Sebastian Gustavsson (M), Adela Brkic Carlsson (L), Niclas Sunding
(SD), Kerstin Berggren (MP) och Klas Redin (S) yrkar bifall till motionen.
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsutgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 29 av 65

§ 191 Svar på motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

§ 191/2019

Svar på motion om Kulturunderstödd rehabilitering
(KUR)
Dnr 2018/592

Sammanfattning

Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) har 2018-09-23 inkommit med en motion om
kulturunderstödd rehabilitering (KUR). Motionen föreslår att Ulricehamns kommun gör en
förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter. Motionen
avslås med hänvisning till att förvaltningen bedömer att verkställandet av KUR bör ske på en
regional nivå.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-18 från kanslichef
Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att om behov finns kan förslaget inrättas inom befintlig
samverkan via Sjuhärads samordningsförbund.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med hänvisning till att om behov finns kan förslaget inrättas inom befintlig
samverkan via Sjuhärads samordningsförbund.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 30 av 65

§ 192 Svar på Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage

§ 192/2019

Svar på Motion om att belöna kommuninvånare som
visat civilkurage
Dnr 2018/671

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD), Nicklas Sunding (SD),
Peter Nilsson (SD), Elisabet Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Martin Berg (SD) att
Ulricehamns kommun instiftar ett civilkuragepris som årligen delas ut till värdig mottagare
för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.
Med hänvisning till att kommunen idag redan har många priser och stipendium för
kulturella, fritidsverksamma, sektor lärande samt bygg och miljöområdena samt även till
kommunens utveckling och goda medborgliga gärningar bedöms de befintliga priser och
stipendium täcka en tillräcklig allmän och bred målgrupp föreslår förvaltningen att motionen
avslås.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-03-25 från kanslichef
Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att befintliga priser och stipendium inbegriper en
tillräckligt allmän målgrupp och ändamål.

Förslag till beslut på mötet

Niclas Sunding (SD), Eva B Arnesson (KD) och Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsutgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag till beslut.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång;
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut
Nej-röst för bifall till motionen

Omröstningsresultat

Med 10 ja-röster för ordförandens förslag till beslut och 5 nej-röster för bifall till motionen
beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag till beslut.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 31 av 65
Ledamöter/tjänstgörande ersättare
Klas Redin
Mikael Dahl
Leif Dahl
Niclas Sunding
Mikael Levander
Sebastian Gustavsson
Lisa Åkesson
Inga-Kersti Skarland
Kerstin Berggren
Mats Bogren
Eva B Arnesson
Adela Brkic Carlsson
Aila Kiviharju
Wiktor Öberg
Roland Karlsson
Summa

S
C
S
SD
NU
M
NU
S
MP
NU
KD
L
SD
M
C

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 5

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med hänvisning till att befintliga priser och stipendium inbegriper en
tillräckligt allmän målgrupp och ändamål.

Reservation

Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 32 av 65

§ 193 Svar på motion angående tung trafik på Strandgatan söderut mot Marbäck

§ 193/2019

Svar på motion angående tung trafik på Strandgatan
söderut mot Marbäck
Dnr 2019/54

Sammanfattning

I en motion föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen på ett verkligt aktivt sätt erbjuder
Trafikverket en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till
Rönnåsen påskyndas.
I kommunens översiktsplan från 2015 redovisas en möjlig ny sträckning av väg 157 öster om
Ulricehamns centralort, mellan Marbäck och Hössnamotet. En utbyggnad finns inte med i
regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018 – 2029. Eftersom länsplaneupprättaren inte prioriterat vägen är det inte möjligt för Trafikverket att använda
investeringsmedel för objektet under planperioden.
En ny väg, i huvudsak enligt den sträckning som visas i kommunens översiktsplan,
dimensionerad för 80 km/tim är översiktligt kostnadsberäknad till minst 160 mkr. Det är
möjligt för kommunen att bygga vägen för egna medel.
När vägen är färdigställd kommer trafiken på Marbäcksvägen och Strandgatan att minska
något men en majoritet av fordonen som kör där idag har start- eller målpunkt inne i
centralorten och kommer att finnas kvar på de aktuella gatorna.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-06-19 från samhällsbyggnadschef
Motion angående tung trafik på Strandgatan

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen har andra angelägna investeringar inom
de närmaste åren samt att även med en ny väg kommer merparten av trafiken vara kvar på
Marbäcksvägen och Strandgatan.

Förslag till beslut på mötet

Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsutgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag till beslut.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 33 av 65

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med hänvisning till att kommunen har andra angelägna investeringar inom
de närmaste åren samt att även med en ny väg kommer merparten av trafiken vara kvar på
Marbäcksvägen och Strandgatan.

Reservation

Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 34 av 65

§ 194 Svar på motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid
volontärernas årliga träff

§ 194/2019

Svar på motion om att kommunen ska stå för
matkostnader vid volontärernas årliga träff
Dnr 2019/68

Sammanfattning

Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) yrkar i en motion att kommunen ska stå för
matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. Volontärerna gör en
viktig insats för individer i kommunen och för samhället. I kontakt med Oasens
seniorförening framkommer att de fortsatt vill använda intäkterna från fikaförsäljningen till
att bjuda volontärerna på mat vid den årliga samvaroträffen. Förvaltningen bedömer därför
att det inte är aktuell att ta över denna kostnad men att det vore av vikt att årligen
uppmärksamma volontärernas arbete. Detta ryms dock inte i befintlig budget utan bör tas
med i beaktande inför budget 2020.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2019-04-10 från socialchef
Utredning om att kommunen ska stå för matkostnaderna vid volontärernas årliga träff
Motion om att kommunen ska stå för matkostnaderna vid volontärernas årliga träff

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med anledning av att Oasens seniorförening vill fortsätta använda
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte
bör överta den kostnaden.
Möjligheten att införa volontärvårdande aktiviteter för att visa volontärerna uppskattning tas
med i beaktande inför budgeten för 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med anledning av att Oasens seniorförening vill fortsätta använda
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte
bör överta den kostnaden.
Möjligheten att införa volontärvårdande aktiviteter för att visa volontärerna uppskattning tas
med i beaktande inför budgeten för 2020.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 35 av 65

§ 195 Svar på motion om gratis sommarvistelse för äldre

§ 195/2019

Svar på motion om gratis sommarvistelse för äldre
Dnr 2019/189

Sammanfattning

Nicklas Sunding (SD), Martin Berg (SD), Aila Kiviharju (SD), Peter Nilsson (SD), Mattias
Bengtsson (SD), och Elisabeth Nilsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska
utreda lämpliga former för att kunna erbjuda fattigare pensionärer en gratis sommarvistelse.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-07-02 från kanslichef
Motion om gratis sommarvistelse för äldre

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till den kostnad förslaget innebär
och med hänvisning till befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till den kostnad förslaget innebär
och med hänvisning till befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 36 av 65

§ 196 Svar på motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på
kommunens äldreboenden

§ 196/2019

Svar på motion om införandet av lämpliga
odlingslotter för de äldre på kommunens
äldreboenden
Dnr 2019/192

Sammanfattning

Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Martin Berg (SD), Mattias
Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har lämnat en motion om
införandet av lämpliga odlingslotter för äldre. I motionen beskrivs forskningsresultat kring
hälsa och utomhusvistelse, natur och trädgårdsupplevelser. Med anledning av att det i
dagsläget finns odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att
det finns med som krav vid byggnationen av nya anser förvaltningen att motionens förslag
kan anses vara tillgodosett.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 från socialchef
Motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på kommens äldreboenden

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i dagsläget finns
odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att det finns med
som krav vid byggnationen av nya.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i dagsläget finns
odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att det finns med
som krav vid byggnationen av nya.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 37 av 65

§ 197 Svar på motion om nödsändare för behövande inom kommunens
verksamheter

§ 197/2019

Svar på motion om nödsändare för behövande inom
kommunens verksamheter
Dnr 2019/194

Sammanfattning

Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Mattias Bengtsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD),
Martin Berg (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) har lämnat en motion angående
nödsändare för behövande. I motionen yrkas att förvaltningen utreder möjligheterna för
Ulricehamns kommun att införskaffa nödsändare och tillhörande utrustning för behövande
inom kommunens verksamheter och redovisar detta för kommunstyrelsen senast 2020-1231. Syftet med nödsändaren skulle, enligt motionärerna, vara att kunna lokalisera personer
med Alzheimers eller demens som försvinner från sina boenden.
Förvaltningen anser att motionen identifierar ett viktigt område att arbeta vidare med. Dock
bedöms inte nödsändare vara den väg som är mest realistisk i framtiden.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-05-02 från socialchef
Motion om nödsändare för behövande inom kommunens verksamheter

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att nödsändare inte längre är aktuell för målgruppen.
Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPSteknik.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås med hänvisning till att nödsändare inte längre är aktuell för målgruppen.
Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPSteknik.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 38 av 65

§ 198 Svar på motion angående införande av trafiksäkerhetsgrupp

§ 198/2019

Svar på motion angående införande av
trafiksäkerhetsgrupp
Dnr 2019/291

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att Ulricehamns kommun mer
aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och från skolan. Motionären
skriver även att det finns andra kommuner som aktivt arbetar med att höja trafiksäkerheten
under bussfärder till och från skolan. En så kallad trafiksäkerhetsgrupp som under minst 2
gånger per år besöker kommunens skolor för att informera om vikten av att använda
säkerhetsbälte.
Förvaltning håller med om att det är viktigt med trafiksäkerheten och att våra barn och
ungdomar använder säkerhetsbälte under resorna. Alla upphandlade bussar som kör
eleverna från år F till år 9 är utrustade med säkerhetsbälte. Kommunen har även kontinuerlig
kontakt och möten med entreprenörerna som kör eleverna till skolorna.
Ett redan befintligt forum att diskutera dessa frågor i är brukarråden som finns på skolorna.
Det är ett enkelt sätt att tillsammans med rektor, pedagoger och vårdnadshavare nå ut med
information till eleverna.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-05-10 från samhällsbyggnadschef
Motion om införande av "Trafiksäkerhetsgrupp"

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan pågår ett aktivt
arbete med trafiksäkerheten genom kontakten med våra entreprenörer samt dialogen i
brukarråden.

Förslag till beslut på mötet

Klas Redin (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsutgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan pågår ett aktivt
arbete med trafiksäkerheten genom kontakten med våra entreprenörer samt dialogen i
brukarråden.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 39 av 65

§ 199 Regler för flaggning

§ 199/2019

Regler för flaggning
Dnr 2019/217

Sammanfattning

Styrdokumentet som behandlar regler för flaggning ersätter det gamla styrdokumentet från
2007. Styrdokumentet har förutom att uppdatering av regeringens beslutade flaggdagar
också kompletterat och förtydligat kommunens flaggningsregler som krävs för en gemensam
utgångspunkt. Styrdokumentet fungerar sålunda också som en vägledning och anger hur vi
ska gå tillväga och när flaggning är aktuellt.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-08-06 från kanslichef
Regler för flaggning

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Styrdokumentet regler för flaggning antas.

Protokollsanteckning

Redaktionell ändring under punkten 5.3 i reglerna, det ska stå sektor och inte förvaltning.

Kommunstyrelsens beslut

Styrdokumentet regler för flaggning antas.

Beslut lämnas till

Kanslichef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 40 av 65

§ 200 Nya riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns
museisamling

§ 200/2019

Nya riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns
kommuns museisamling
Dnr 2019/298

Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade förslag till förvaltningsplan för kommunens museisamling
2019-06-03 och beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen. Förvaltningsplanen är
omarbetad utifrån kommunstyrelsens beslut.
Sedan tidigare finns det två styrdokument för Ulricehamns kommuns museisamling. Det ena
är en ”Insamlingspolicy för Ulricehamns museum” antagen av KS 2004-05-10 § 112, det
andra är ”Dokumentationspolicy och dokumentationsprogram för Ulricehamns museum”
antagen av KS 2004-05-10 § 113. De båda styrdokumenten har spelat ut sin funktion, och bör
ersättas med ett nytt styrdokument som på ett bättre sätt lever upp till den museilag som
antog 2017.
I december 2020 upphör hyreskontraktet i Röshult, och just nu pågår sökande efter lämpliga
lokaler för samlingen. För att klara arbetet med flytt av museisamlingen, framtagande av
styrdokument för förvaltningsplan, arbetssätt och rutiner har kommunen anlitat Västarvet.
Den nya riktlinjen ersätter de två tidigare dokumenten.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-07-25 från tf servicechef
Riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner ny förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner ny förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling.

Beslut lämnas till

Tf servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 41 av 65

§ 201 Reviderade riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och
fritidsanläggningar

§ 201/2019

Reviderade riktlinjer för lokalupplåtelse av
kommunala kultur och fritidsanläggningar
Dnr 2019/302

Sammanfattning

Varje år ses taxor i kommunen över. De taxor som gäller för verksamheten kultur och fritid
grundar sig på de lokalupplåtelsebestämmelser som finns. Senast som dessa uppdaterades
var 2010. Det har sedan dess förändrats kring de taxor som tas ut, och riktlinjerna för
lokalupplåtelse behöver revideras.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-26 från tf servicechef
Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Nya riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

Nya riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar godkänns.

Beslut lämnas till

Tf servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 42 av 65

§ 202 Revidering av Riktlinje för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns
kommun

§ 202/2019

Revidering av Riktlinje för kommunal hyresgaranti i
Ulricehamns kommun
Dnr 2019/366

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-05 att kommunal hyresgaranti skulle införas i
Ulricehamns kommun enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti. Riktlinjen började gälla
2016-10-15 och gäller till och med 2019-12-31. Kommunen har nu arbetat med kommunal
hyresgaranti i snart tre år, vilket har fungerat bra. Förvaltningen förslår därför att mindre
revideringar i riktlinjen görs och att den ska gälla under perioden 2020-01-01 till och med
2023-12-31.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-06-03 från socialchef
Reviderad riktlinje för kommunal hyresgaranti

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Den reviderade riktlinjen för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns kommun antas.

Kommunstyrelsens beslut

Den reviderade riktlinjen för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns kommun antas.

Beslut lämnas till

Socialchef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 43 av 65

§ 203 Revidering av kommunala riktlinjer för allmänt vägnät

§ 203/2019

Revidering av kommunala riktlinjer för allmänt
vägnät
Dnr 2019/398

Sammanfattning

Kommunen har vid flera tillfällen upprättat kommunala vägnätsplaner, senast 2010, för att
identifiera det för kommunen viktigaste vägnätet. Angivna vägar i dokumentet ska hålla god
kvalitet utifrån vägbredd, geometrisk standard och bärighet.
I samband med revideringen av dokumentet föreslås att det ändrar namn till kommunala
riktlinjer för allmänt vägnät för att bättre passa in bland kommunens styrdokument. För
merparten av de ingående vägarna är staten ensam väghållare med ansvar för byggande, drift
och underhåll. Riktlinjerna kan därför inte utgöra ett beslutande dokument utan är tänkt att
fungera som stöd för kommunens företrädare vid dialog med statens planeringsorgan samt
Trafikverket.
Av de brister som fanns upptagna i den tidigare planen har flera åtgärdats. Kvarvarande
brister hanteras tillsammans med de som identifierats inom ramen för framtagande av de
nya riktlinjerna i kapitlet brister och åtgärdsförslag. I tidigare plan fanns ett omfattande
avsnitt som beskrev genomförda arbeten. Detta har utelämnats i förslaget till nya riktlinjer
som istället utgår från vad kommunen vill uppnå.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-06-17 från samhällsbyggnadschef
Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät antas och ersätter den kommunala vägnätsplanen
från 2010. Dokumentet ska revideras senast 2022 och därefter vart fjärde år för att
harmoniera med den regionala planeringen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät antas och ersätter den kommunala vägnätsplanen
från 2010. Dokumentet ska revideras senast 2022 och därefter vart fjärde år för att
harmoniera med den regionala planeringen.

Beslut lämnas till

Samhällsbyggnadschef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 44 av 65

§ 204 Habiliteringsersättning 2019

§ 204/2019

Habiliteringsersättning 2019
Dnr 2019/297

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 att det riktade statsbidraget för
habiliteringsersättning skulle användas till att höja habiliteringsersättningen för personer
med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Samtidigt beslutades att habiliteringsersättning
skulle införas för personer med dagverksamhet enligt SoL och från och med 1 januari 2019 är
nivåerna det samma oavsett om personen har beslut enligt LSS eller SoL. Förvaltningen
föreslår nu att statsbidraget används till att höja habiliteringsersättningen ytterligare för
personer med beslut enligt LSS och att habiliteringsersättnigen även höjs för personer med
beslut enligt SoL, även om de inte omfattas av statsbidraget.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2019-08-05 från socialchef

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs till 95 kronor
för heldag och 60 kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2019 och
finansieras genom rekvirering av riktade statsbidrag.
Habiliteringsersättning med dagverksamhet enligt SoL höjs till 95 kronor för heldag och 60
kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 juli 2019.
Finansiering för de som har insatsen enligt SoL sker avseende 2019 med 50 000 kronor från
Kommunstyrelsen oförutsett.
Ett nytt ställningstagande gällande beloppen på habiliteringsersättningen behöver göras
om/när statsbidraget inte längre finns kvar.

Kommunstyrelsens beslut

Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs till 95 kronor
för heldag och 60 kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2019 och
finansieras genom rekvirering av riktade statsbidrag.
Habiliteringsersättning med dagverksamhet enligt SoL höjs till 95 kronor för heldag och 60
kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 juli 2019.
Finansiering för de som har insatsen enligt SoL sker avseende 2019 med 50 000 kronor från
Kommunstyrelsen oförutsett.
Ett nytt ställningstagande gällande beloppen på habiliteringsersättningen behöver göras
om/när statsbidraget inte längre finns kvar.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 45 av 65

Beslut lämnas till
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 46 av 65

§ 205 Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplan
Stockrosen

§ 205/2019

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av
detaljplan Stockrosen
Dnr 2019/396

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 1,
1,2 mnkr. Investeringen ska täcka kostnader för anläggande av gata, gång- och cykelväg,
belysning, grönytor samt för lantmäterikostnader.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
upprättande och genomförande av detaljplaner finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019.
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering
av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 16,4 tkr per år, beaktas i budget 2020.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl Stockrosen

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 1, om totalt 1,2 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel om 7,5 mnkr för upprättande och genomförande av detaljplaner
i investeringsbudgeten för 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 1, om totalt 1,2 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel om 7,5 mnkr för upprättande och genomförande av detaljplaner
i investeringsbudgeten för 2019.

Beslut lämnas till

Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 47 av 65

§ 206 Behovsutredning 2020-2022 Miljö- och byggnämnden, miljöenheten samt
begäran om ytterligare resurser

§ 206/2019

Behovsutredning 2020-2022 Miljö- och
byggnämnden, miljöenheten samt begäran om
ytterligare resurser
Dnr 2019/265

Sammanfattning

Miljö och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till
behovsutredning av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-06-28 från kommunchef
MBN § 46, Behovsutredning miljöenheten 2020-2022

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Behovsutredningen för 2020-2022 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran
tas med för beaktande i budgetprocessen.

Kommunstyrelsens beslut

Behovsutredningen för 2020-2022 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran
tas med för beaktande i budgetprocessen.

Beslut lämnas till

Miljö- och byggnämnden
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 48 av 65

§ 207 Avslut och permutation av stiftelsen Grundskolans samfond

§ 207/2019

Avslut och permutation av stiftelsen Grundskolans
samfond
Dnr 2019/382

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, §119, att uppdra åt kommunstyrelsen att
fortsätta arbetet med att avsluta stiftelser/donationer. Som ett led i detta behöver det fattas
beslut i kommunstyrelsen om att ansöka hos länsstyrelsen om att få förbruka kapitalet för
stiftelsen Grundskolans Samfond. Förvaltningen föreslår att ansökan görs om att förbruka
stiftelsens kapital i sin helhet i syfte att helga stiftelsens ändamål eller ett ändamål som ligger
så nära som möjligt.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2019-06-18 från ekonomichef
Grundskolans samfond redovisning 2018
Grundskolans samfond - stadgar

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka kapitalet för stiftelsen
Grundskolans Samfond.

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka kapitalet för stiftelsen
Grundskolans Samfond.

Beslut lämnas till
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 49 av 65

§ 208 Svar på initiativärende Revidering av kostplan för ökad servering av nötoch fårkött i kommunens verksamhet

§ 208/2019

Svar på initiativärende Revidering av kostplan för
ökad servering av nöt- och fårkött i kommunens
verksamhet
Dnr 2019/93

Sammanfattning

I initiativärendet från Eva B Arnesson föreslår Eva att förvaltningen ska ges i uppdrag att
arbeta fram en reviderad kostplan där följande ska beaktas:
• Svenskt nöt- och fårkött ska i större utsträckning kunna serveras i de kommunala
verksamheterna
• Världsnaturfondens köttguide tas bort från kostplanen
• Förvaltningen ska ta fram en långsiktig plan hur det i fortsättningen kan serveras mer
svenskt nöt- och fårkött
• Förvaltningen ska arbeta fram en långsiktig och hållbar plan för hur kommunen i
framtiden genom sin kostplan ska verka för att värna den biologiska mångfalden så
att de öppna landskapen kan bevaras i vår kommun
I kommunstyrelsen 2017-11-30 antogs riktlinjer för måltider och i dessa står det att vid ny
livsmedelsupphandling ska krav ställas enligt svensk djurskyddslagstiftning. I den nyligen
genomförda livsmedelsupphandling har detta krav ställts och resultatet har blivit att endast
svenska köttprodukter finns med på nuvarande avtal. Detta avtal löper under en period av
fyra år.
I riktlinjerna står det även att livsmedelsupphandlingarna ska följa lagen om offentlig
upphandling och möjliggöra för mindre producenter att lämna anbud. Till kommande
livsmedelsupphandling kommer verksamheten behöva utreda hur upphandlingen ska
genomföras så att mindre producenter har möjlighet att lämna anbud.
Ny upphandling kommer att ske under 2023 och revidering av måltider ska ske 2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-23 från tf servicechef
Initiativärende Revidering av kostplanen för ökad servering av nöt- och fårkött i
kommunens verksamheter

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet anses vara tillgodosett med hänvisning till att revidering av riktlinjer för
måltider kommer att ske innan ny livsmedelsupphandling ska genomföras.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 50 av 65
Eva B Arnesson (KD) yrkar på återremiss med motiveringen att eftersom förvaltningen inte
har fullt ut svarat på alla att-satserna. Oavsett vad man tycker i sakfrågan så vill vi i alla fall
att förvaltningen ger ett svar på alla tre att-satser. Därav återremissyrkande.
Sebastian Gustavsson (M) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Eva B Arnessons (KD)
yrkande om återremiss.

Beslutsutgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Vidare frågar ordföranden om kommunstyrelsen
kan besluta enligt ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång;
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut
Nej-röst för Eva B Arnessons (KD) yrkande om återremiss

Omröstningsresultat

Med 10 ja-röster för ordförandens förslag till beslut och 5 nej-röster för bifall till Eva B
Arnessons (KD) förslag om återremiss beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag
till beslut.
Ledamöter/tjänstgörande ersättare
Klas Redin
Mikael Dahl
Leif Dahl
Niclas Sunding
Mikael Levander
Sebastian Gustavsson
Lisa Åkesson
Inga-Kersti Skarland
Kerstin Berggren
Mats Bogren
Eva B Arnesson
Adela Brkic Carlsson
Aila Kiviharju
Wiktor Öberg
Roland Karlsson
Summa

S
C
S
SD
NU
M
NU
S
MP
NU
KD
L
SD
M
C

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 5

Kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet anses vara tillgodosett med hänvisning till att revidering av riktlinjer för
måltider kommer att ske innan ny livsmedelsupphandling ska genomföras.

Beslut lämnas till

Servicechef
Verksamhetschef kost

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 51 av 65

§ 209 Svar på medborgarförslag om att inrätta en hjälpinsats för de invånare
som inte har kunskap eller tillgång till internet.

§ 209/2019

Svar på medborgarförslag om att inrätta en
hjälpinsats för de invånare som inte har kunskap
eller tillgång till internet.
Dnr 2017/724

Sammanfattning

Friedrich Baihofer har den 13 oktober 2017 inkommit med ett medborgarförslag där han
föreslår att Ulricehamns kommun ska tillhandahålla en service för människor som av olika
anledningar, till exempel sjukdom, ålder eller funktionshinder, inte har tillgång till, eller
tillräcklig kunskap om, internet. Förslagsställaren framhåller att en del människor har svårt
att till exempel nyttja myndigheters e-tjänster. Denna tjänst/insats föreslås ingå i notarius
publicus tjänst.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef
Medborgarförslag om att Ulricehamns kommun inrättar en hjälp

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till de tjänster som finns via
biblioteket samt insatsen personligt ombud.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till de tjänster som finns via
biblioteket samt insatsen personligt ombud.

Beslut lämnas till
Friedrich Baihofer
Kanslichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 52 av 65

§ 210 Svar på medborgarförslag om farthinder på Jönköpingsvägen

§ 210/2019

Svar på medborgarförslag om farthinder på
Jönköpingsvägen
Diarienummer 2018/571

Sammanfattning

I ett medborgförslag föreslås kommunen att anlägga farthinder på Jönköpingsvägen i
Ulricehamn. Jönköpingsvägen är en huvudgata där framkomligheten är prioriterad och där
trafiksäkerhetsåtgärder har utförts vid befintliga övergångsställen för ökad säkerhet för
oskyddade trafikanter som ska korsa gatan. I förslag till ny hastighetsplan för Ulricehamns
kommun föreslås ny hastighetsgräns bli 40 km/h på Jönköpingsvägen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om farthinder på Jönköpingsvägen, Ulricehamn

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till pågående hastighetsöversyn.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till pågående hastighetsöversyn.

Beslut lämnas till

Kjell Höglund
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 53 av 65

§ 211 Svar på medborgarförslag om upprensning i Ätran

§ 211/2019

Svar på medborgarförslag om upprensning i Ätran
Dnr 2018/649

Sammanfattning

I ett medborgarförslag från Anders Carlsson föreslås upprensning av Ätran gällande träd och
grenar som hindrar båttrafik. Park och Skog och Miljöenheten har inlett ett samarbete för att
utreda vad som är möjligt att röja.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-05-15 från tf servicechef
Medborgarförslag om upprensning i Ätran

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att ett arbete påbörjats mellan
Park och skog och miljöenheten gällande en röjning av den kommunägda marken längs
Ätran. Med hjälp av miljöenheten undersöker kommunservice hur mycket området kan röjas
med hänsyn till den känsliga miljön längs vattendraget.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att ett arbete påbörjats mellan
Park och skog och miljöenheten gällande en röjning av den kommunägda marken längs
Ätran. Med hjälp av miljöenheten undersöker kommunservice hur mycket området kan röjas
med hänsyn till den känsliga miljön längs vattendraget.

Beslut lämnas till
Anders Carlsson
Tf servicechef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 54 av 65

§ 212 Svar på medborgarförslag om att ta bort del av första Boråsvägen

§ 212/2019

Svar på medborgarförslag om att ta bort del av första
Boråsvägen
Diarienummer 2018/688

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Lage Eidevåg att väg 1709, Brunnvägen, stängs av mellan
tätortsgränsen och Brunn och att en sträcka om ca 560 meter dras in från kommunalt
underhåll. Vidare föreslår förslagsställaren att den trafik som använder vägen istället leds via
väg 1713 till väg 1704.
Väg 1709 fyller en viktig funktion som kommunikationsled mellan centralorten och området
väster om Åsunden. Att leda samtliga fordon som idag trafikerar väg 1709 via väg 1713 är inte
lämpligt med hänsyn till den senare vägens utformning och låga standard.
Att stänga av och dra in del av väg 1709 bedöms inte vara möjligt då vägen behövs för det
allmänna och lämplig ersättningsväg i dagsläget saknas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om att ta bort en del av första Boråsvägen

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att väg 1709 behövs för det allmänna och
lämplig ersättningsväg saknas.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att väg 1709 behövs för det allmänna och
lämplig ersättningsväg saknas.

Beslut lämnas till

Lage Eidevåg
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 55 av 65

§ 213 Svar på medborgarförslag om att stänga Brunnvägen vid lämplig plats för
genomfart

§ 213/2019

Svar på medborgarförslag om att stänga Brunnvägen
vid lämplig plats för genomfart
Diarienummer 2018/710

Sammanfattning

Genom ett medborgarförslag föreslår Henrik Persson att Brunnvägen stängs av för
genomfartstrafik vid lämplig plats och att trafiken leds om via väg 1704.
För att stänga av Brunnvägen, och istället leda trafiken via väg 1704, behöver en ny
anslutning till väg 1704 tillskapas för det område som hamnar väster om avstängningen.
Anslutningen kräver i sin tur att väg 1704, som är en 2+1 väg, byggs om. Väg 1704 är en
statlig väg över vilken kommunen saknar rådighet. Det är därmed inte möjligt för kommunen
att besluta om en ny anslutning till vägen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen vid lämplig plats för genomfart

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås då det inte är möjligt för kommunen att besluta om en ny
anslutning till väg 1704, vilket skulle krävas för att stänga av Brunnvägen för
genomfartstrafik.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås då det inte är möjligt för kommunen att besluta om en ny
anslutning till väg 1704, vilket skulle krävas för att stänga av Brunnvägen för
genomfartstrafik.

Beslut lämnas till

Henrik Persson
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 56 av 65

§ 214 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana i Gällstad mellan
avfart till Boarp och bensinmacken

§ 214/2019

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana i
Gällstad mellan avfart till Boarp och bensinmacken
Diarienummer 2019/35

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Clas Rosenbaum att en grusad stig anläggs längs med väg 157
i Gällstad, mellan Trikågatan och vägen mot Boarp, som en temporär lösning i avvaktan på
utbyggnad av gång- och cykelväg utmed sträckan.
I kommunens prioritetsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga
vägnätet är aktuell sträcka utpekad som den mest angelägna att bygga ut. Kommunens
ambition är att sträckan ska byggas ut med fullgod standard, så snart som möjligt.
Att enbart anlägga en stig på nu aktuell sträcka innebär att många oskyddade trafikanter
under en stor del av året har svårt att använda stigen och även fortsättningsvis kommer att
vara hänvisade till körbanan. En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter sträckan ska därför,
trots den högre anläggningskostnaden, prioriteras framför en stig.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-23 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om gång- och cykelbana i Gällstad mellan avfart

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att utbyggnad av en fullgod gång- och cykelväg
prioriteras före utbyggnad av en gångstig på sträckan.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att utbyggnad av en fullgod gång- och cykelväg
prioriteras före utbyggnad av en gångstig på sträckan.

Beslut lämnas till

Clas Rosenbaum
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 57 av 65

§ 215 Svar på medborgarförslag om ny industri och handelsplats

§ 215/2019

Svar på medborgarförslag om ny industri och
handelsplats
Dnr 2019/122

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing
och Peter Eggers att en plan för ett nytt handels- och industriområde tas fram kring
Hökerumsmotet.
För närvarande arbetar Miljö och samhällsbyggnad med att ta fram en ny
kommunövergripande översiktsplan i enlighet med det uppdrag som gavs av
kommunfullmäktige 2018-06-20. I detta arbete ingår det att peka ut områden som
kommunen anser lämpliga för verksamheter.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2019-04-18 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag Ny plan handelsområde
Karta handel

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet
med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet
med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.

Beslut lämnas till

Tommy Johansson
Carl-Åke Alsing
Peter Eggers
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
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§ 216 Svar på medborgarförslag gällande detaljplaner och överklagande av
dessa

§ 216/2019

Svar på medborgarförslag gällande detaljplaner och
överklagande av dessa
Dnr 2019/126

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Arne Svensson att man ska anta
en detaljplan för hela kommunen som tillåter höjder och storlekar, att tjänstemän och
politiker i MSB får avgöra i varje ärende och att efter första överklagandet ska det tillkomma
en kostnad på en viss procent av den totala byggkostnaden.
Det finns inte lagliga förutsättningar att genomföra förslagen. Kommunen arbetar dock aktivt
med en långtgående ansvarsfördelning till nämnder och delegering till tjänstemän för att
upprätthålla en effektiv och serviceinriktad hantering.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-04-26 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag gällande detaljplaner och överklagande av dessa

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns lagliga förutsättningar att
genomföra förslagen eller att förslagen strider mot kommunens styrdokument.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns lagliga förutsättningar att
genomföra förslagen eller att förslagen strider mot kommunens styrdokument.

Beslut lämnas till

Per Arne Svensson
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 59 av 65

§ 217 Svar på medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum

§ 217/2019

Svar på medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum
Dnr 2019/125

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing
och Peter Eggers att kommunen skyndsamt tar fram planer för nytt byggande i Hökerum. Det
föreslås därtill att detaljplanen på Linnekärr ändras omgående för att också kunna bygga
radhus och att möjlighet för avstyckning till större tomter ges på Linnekärr.
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny
kommunövergripande översiktsplan. För närvarande är översiktsplanen under framtagande.
I detta arbete ingår att peka ut områden som kommunen anser lämpliga för bostäder.
Kommunen ställer sig positiv till att det byggs radhus i Hökerum. Således kan kommunen
driva ett planarbete om en exploatör vill investera i en ny detaljplan och bygga i Hökerum.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2019-05-02 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum
Karta byggande

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet
med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.
Förslaget gällande att ändra detaljplanen på Linnekärr avslås med hänvisning till att det i
dagsläget inte finns någon exploatör som varit villig att investera i en ny detaljplan,
kommunen är dock positiv och beredd att pröva frågan om ett sådant intresse visar sig i
framtiden.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet
med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.
Förslaget gällande att ändra detaljplanen på Linnekärr avslås med hänvisning till att det i
dagsläget inte finns någon exploatör som varit villig att investera i en ny detaljplan,
kommunen är dock positiv och beredd att pröva frågan om ett sådant intresse visar sig i
framtiden.

Beslut lämnas till

Samhällsbyggnadschef
Tommy Johansson
Carl-Åke Alsing
Peter Eggers
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
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§ 218 Svar på medborgarförslag om ställplats vid Tolken, Hökerum

§ 218/2019

Svar på medborgarförslag om ställplats vid Tolken,
Hökerum
Dnr 2019/132

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johanson, Carl-Åke Alsing
och Peter Eggers att det skapas en uppställningsplats, med servicebyggnad, för husbilar och
husvagnar i närheten av Hökerumsmotet vid stranden till sjön Tolken.
Kommunen ställer sig positiv till förslagsställarnas förslag att sätta Hökerum på kartan och
utveckla turism och handel i hela kommunen. Av förslaget framgår inte hur förslaget om en
ställplats ska finansieras eller vem som skulle ansvara för drift och underhåll. Kommunen är
positiv till privata initiativ och för gärna en dialog om lämplig plats om det finns någon aktör
som är intresserad av att investera och driva en ställplats i Hökerum eller annan del av
kommunen.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2019-05-07 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om ställplats vid Tolken, Hökerum
Karta Ställplats

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att behovet av att tillskapa en plan uppstår
först när det finns konkreta privata intressen att investera och driva en ställplats.

Förslag till beslut på mötet

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att behovet av att tillskapa en plan uppstår
först när det finns konkreta privata intressen att investera och driva en ställplats.

Beslut lämnas till

Tommy Johanson
Carl-Åke Alsing
Peter Eggers
Samhällsbyggnadschef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 61 av 65

§ 219 Svar på medborgarförslag om staket runt småbarnsleken i Ulricaparken

§ 219/2019

Svar på medborgarförslag om staket runt
småbarnsleken i Ulricaparken
Dnr 2019/290

Sammanfattning

I ett medborgarförslag önskar Johanna Rosengren att kommunen sätter upp ett staket runt
småbarnsleken i Ulricaparken. Förslaget avslås då det inte finns någon säkerhetsrisk som
motiverar ett staket. Staketet skulle även begränsa den fria rörligheten som är en av
grundtankarna i utformningen av Ulricaparken.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-06-14 från tf servicechef
Medborgarförslag om staket vid Ulrikaparken

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns något i de normer som man
använder sig av för att bedöma säkerheten på lekplatser som styrker att ett staket skulle
behövas.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns något i de normer som man
använder sig av för att bedöma säkerheten på lekplatser som styrker att ett staket skulle
behövas.

Beslut lämnas till

Johanna Rosengren
Tf servicechef
Verksamhet kommunservice

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
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§ 220 Svar på medborgarförslag om att öppna ännu en grundskola eller förlänga
till årskurs 6 på Vistaholm

§ 220/2019

Svar på medborgarförslag om att öppna ännu en
grundskola eller förlänga till årskurs 6 på Vistaholm
Dnr 2019/323

Sammanfattning

Johanna Rosengren, Ulricehamn, föreslår i ett medborgarförslag att ännu en grundskola
öppnas, eller att antalet årskurser vid Vistaholms skola utökas och även omfattar årskurserna
4 – 6, vidare så föreslår Johanna Rosengren att en gång byggs mellan förskolorna Sagan och
Totus och att dessa båda förskolor slås ihop.
Ulricehamns kommun har under en längre tid haft en positiv befolkningsutveckling, vilket
bland annat medfört ett ökat behov av platser inom förskolan och skolan. Med anledning av
detta har förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera ett förslag på en ny F-6-skola i
centralorten.
Vistaholms skola är en fristående skola och eventuella förslag på förändringar av skolans
verksamhet, eller omfattning måste således tas upp med huvudmannen för Vistaholms skola.
Inom förskoleverksamheten pågår ett arbete för att utöka antalet platser. Förskolan Tre
Rosor byggs för närvarande ut och därutöver finns planer på en nybyggnation av en förskola
vid Hester/Ryttershov.
Det finns idag en gångväg mellan förskolorna Sagan och Totus. Verksamheten vid förskolan
Sagan bedrivs i tillfälliga lokaler. De är planerade att avvecklas när den nya förskolan står
färdig och därmed är det inte aktuellt att slå ihop förskolorna Sagan och Totus.
Förvaltningen förslår att medborgarförslaget lämnas utan åtgärd då ett arbete med att utöka
antalet platser inom både förskolan och skolan redan pågår.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2019-06-18 från barn- och utvecklingschef
Medborgarförslag om att öppna ännu en grundskola eller förlänga till årskurs 6 på Vistaholm

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara under utredning då ett arbete med att utöka antalet platser
inom både förskolan och skolan redan pågår.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara under utredning då ett arbete med att utöka antalet platser
inom både förskolan och skolan redan pågår.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 63 av 65

Beslut lämnas till

Johanna Rosengren
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef förskola

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
Sida 64 av 65

§ 221 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-09-05

§ 221/2019

Informationsärenden till kommunstyrelsen
2019-09-05
Dnr 2018/787

Sammanfattning

1. Information inför beslut om andelstal för mottagande av ensamkommande barn.
Länsstyrelsen 2019-05-17
2. Årsrapport för ungdomsmottagningen i Ulricehamn 2018. 2019/144
3. Tertialrapport januari – april 2019 Sjuhärads samordningsförbund
4. Verksamhetsuppföljning tertial 1 2019 Miljö- och byggnämnden 2019-06-04
5. Tertialrapport efter april samt prognos för 2019, Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund 2019-05-17
6. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-06-14
7. Protokoll Samverkansnämnd IT 2019-06-04
8. Protokoll från regionfullmäktige 2019-06-10
9. Budget 2020 - Rambudget för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 2019/410

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2019-09-05
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§ 222 Initiativärende - Redovisa de åtgärder som vidtagits och som kommer att
vidtas för att säkerställa en budget i balans för 2019 och 2020

§ 222/2019

Initiativärende - Redovisa de åtgärder som vidtagits
och som kommer att vidtas för att säkerställa en
budget i balans för 2019 och 2020
Dnr 2019/507

Sammanfattning

I ett initiativärende föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att
skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för att säkerställa
en budget i balans för 2019 och 2020.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende - Redovisa de åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för att
säkerställa en budget i balans för 2019 och 2020.

Ordförandens förslag till beslut

Initiativärendet överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

