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    2015-10-19 

 
Kommunfullmäktige sammanträder 
 
Torsdag 29 oktober kl 18.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, 
Ulricehamn  

Kallelse/Ärendelista 

1.  Kommunstyrelsens information 

2.  Information om den pågående flyktingsituationen 

3.  Inkomna motioner och medborgarförslag 

4.  Inkomna interpellationer och frågor  

5.  Svar på interpellation om bostadsbebyggandet i hela kommunen. 2015/297 

6.  Budget- och verksamhetsuppföljning, tertial 2 2015 och revisionens utlåtande.  
   2015/177 

7.  Skattesats år 2016. 2015/531 

8. Uppdragsdebatt beredning för lärande – Attityder till skolan 7-9. 2015/129 

9. Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018. 2015/473 

10. Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön. 2015/513 

11. Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2014. 2015/393 

12. Ansökan om investeringsmedel för Norra stranden i Ulricehamn. 2015/519 

13. Ansökan om investeringsmedel för kv Karpen i Ulricehamn. 2015/520 

14. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige. 2015/494 

15. Redovisning av motioner under beredning – 2015. 2015/495 

16. Redovisning av medborgarförslag under beredning – 2015. 2015/496 

17. Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagande. 2015/53  Bifogas separat! 

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

19. Svar på motion om bostadsbebyggelse på landsbygden. 2015/300 

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

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

22. Svar på motion om segelfri höjd på broarna på Boråsvägen. 2015/166 



 

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

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

25. Svar på motion angående röjning av sly vid norra delen av Åsunden. 2015/332 

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

27. Val av nämndemän mandatperioden 1 januari 2016 – 31 december 2019 (omedelbar 
 justering). 2015/484 

28. Val av ledamöter och ersättare i kommittén för stiftelsen August Larssons fond. 2015/62 

 
 

I tur att justera 2015-11-05 kl 18.00: Petra Wolf (MP) och Ing-Marie Andersson (C)  
 
Ers: Börje Eckerlid (C) och Jan-Åke Claesson (C) 
 
Reserver: Fredrik Skattberg (C) och Mikael Dahl (C) 
 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot - eller ersättare som skall tjänstgöra i  
ledamots ställe - snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.  
Ring kansliet, tel 59 50 15 eller e-post mona.brolin@ulricehamn.se 

Om Du inte har möjlighet att justera, meddela detta senast måndag före kommunfullmäktige-
mötet till kansliet, tel 59 50 15 eller e-post mona.brolin@ulricehamn.se  

 

 

  

 


