
Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

180416 

Tjänsteskrivelse - Revisionsberättelse år 2017 
Diarienummer 2018/274, löpnummer 1644/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer överlämnar revisionsberättelse för år 2017 till kommunfullmäktige. 
Till revisionsberättelsen har bilagts lekmannarevisorernas granskningsrapporter och 
revisionsberättelserna för de kommunala bolagen och de sakkunnigas rapporter under året. 
 
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt 
de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. De tillstyrker att 
kommunens årsredovisning godkänns. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och kommunens årsredovisning 
godkänns. Revisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer överlämnar revisionsberättelse för år 2016 till kommunfullmäktige. 
Till revisionsberättelsen har bilagts lekmannarevisorernas granskningsrapporter och 
revisionsberättelserna för de kommunala bolagen och de sakkunnigas rapporter under året. 
 
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt 
de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. De tillstyrker att 
kommunens årsredovisning godkänns. 
 
Beslutsunderlag 

1 Revisionsberättelse år 2017 Undertecknad av Lars-Erik Josefson, Mats Jönsson, Ingrid 
Isaksson och Marianne Henningsson 

2 Revisionsberättelse år 2017 Undertecknad av Lars Karlberg 
3 Bilaga 1 Lekmannarevisors granskningsrapport 2017 Stadshus AB 
4 Bilaga 2 Lekmannarevisors granskningsrapport 2017 UEAB 
5 Bilaga 3 Lekmannarevisors granskningsrapport 2017 STUBO AB 
6 Bilaga 4 Lekmannarevisors granskningsrapport 2017 NUAB AB 
7 Bilaga 5 Revisionsberättelse Ulricehamns Stadshus AB 
8 Bilaga 6 Revisionsberättelse UEAB 
9 Bilaga 7 Revisionsberättelse STUBO AB 
10 Bilaga 8 Revisionsberättelse STUBO Holding AB 
11 Bilaga 9 Revisionsberättelse NUAB 
12 Bilaga 10 Revisionsberättelse Vist Fastighets AB 
13 Bilaga 11 Granskning av bokslut och årsredovisning 2017 Ulricehamns kommun 
14 Bilaga 12 Utlåtande avseende delårsrapport 
15 Bilaga 13 Översiktlig granskning av Budget - och verksamhetsuppföljning 2017 
16 Bilaga 14 Revisionsrapport Granskning av bisysslor och jäv 
17 Bilaga 15 Granskning av kommunens avtal med ICA 
18 Bilaga 16 Granskning av kommunens och de kommunala bolagens åtaganden i 

samband med Världscupen 2017 
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Beslut lämnas till 
Kommunens revisorer 
Kommunchef 
Ekonomichef   
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
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§ 113/2018 
 

Ansökan om investeringsmedel för åtgärder inför 
världscupen i längdskidor 2019 
Dnr 2018/123 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för åtgärder inför världscupens genomförande 
2019, 5,5 mnkr. Investeringen möjliggör en certifiering av tävlingsbanorna enligt FIS 
(Fédération Internationale de Ski) homologisering samt utbyggnad och förbättring av 
området.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser om 150 tkr per år beaktas i budget 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-18 från servicechef 
2 Investeringskalkyl Lassalyckan 2018 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för åtgärder inför världscupens genomförande 2019, 5,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Homologisering världscup 2019 och utveckling framåt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Levander (NU) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
kommunens stöd till större idrottsevenemang som arrangeras i kommunen eller av 
organisation eller förening hemmahörande i Ulricehamns kommun som arrangerar ett 
sådant evenemang. 
 
Hanna Gundberg (MP) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU) yrkande. 
 
Beslutsutgång 
Ordförande (S) konstaterar att Mikael Levanders yrkande är ett tilläggsyrkande och ställer 
först frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Därefter frågar ordföranden (S) om kommunstyrelsen beslutar att anta eller avslå Mikael 
Levanders (NU) tilläggsyrkande och finner att det avslås. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för åtgärder inför världscupens genomförande 2019, 5,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Homologisering världscup 2019 och utveckling framåt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-03-18 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
åtgärder inför världscupen i längdskidor 2019 
Diarienummer 2018/123, löpnummer 622/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för åtgärder inför världscupens genomförande 
2019, 5,5 mnkr. Investeringen möjliggör en certifiering av tävlingsbanorna enligt FIS 
(Fédération Internationale de Ski) homologisering samt utbyggnad och förbättring av 
området.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser om 150 tkr per år beaktas i budget 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för åtgärder inför världscupens genomförande 2019, 5,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Homologisering världscup 2019 och utveckling framåt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för åtgärder inför världscupens genomförande 
2019, 5,5 mnkr. Investeringen möjliggör en certifiering av tävlingsbanorna enligt FIS 
(Fédération Internationale de Ski) homologisering samt utbyggnad och förbättring av 
området.  
 
Inför världscuptävlingarna 2017 tilldelades arenan och banorna på Lassalyckan en tillfällig 
certifiering. Enligt den homologisering som genomfördes av FIS våren 2017 finns behov av 
åtgärder för att Lassalyckan ska erhålla ett permanent certifikat för världscuptävlingar. 
Åtgärderna handlar om att tävlingsspåret behöver byggas ut för att få en mer utslagsgivande 
bansträckning. Efter att de planerade åtgärderna genomförts bedöms banorna klara kraven 
gällande de flesta av FIS tävlingsdiscipliner.  
 
Åtgärderna som planeras består av markarbeten, tunnlar och utbyggnad av 
konstsnöanläggningen. Markarbetena innebär att banan kommer att kompletteras med en ny 
spårdragning, en backe som byggs på befintligt spår och att backen i Ryckåsen planas ut. 
Tunnlarna underlättar för publikflödena och utbyggnad av konstsnösystemet möjliggör 
enklare snöläggning.  
Inför tävlingarna 2019 har ett avtal mellan Ulricehamns Ski Event AB och kommunen 
upprättats. Där regleras åtaganden och finansiering för respektive part. Ulricehamns Ski 
Event AB kommer enligt avtal att ge bidrag till investeringen om 1,1 mnkr. 
 
Planerade arbeten beräknas komma igång under våren 2018 och arbetet kommer att utföras 
av Ulricehamns Energi AB. Arbetena kommer att följas upp enligt det avtal som upprättats 
mellan kommunen och Ulricehamns Ski Event. 
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Investeringsmedel för åtgärder inför världscupen i längdskidor 2019, 5,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Homologisering världscup 2019 och utveckling framåt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser om 150 tkr per år beaktas i budget 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl Lassalyckan 2018 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Lena Molander 
Fritidskonsulent 
Kultur och fritid 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Lena Molander Kultur och fritid

Investeringen tas i bruk år: 2018
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Åtgärder Lassalyckan inför WC 2019 5 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

6 600 6 600
Investeringsbidrag 1 100 -1 100
Investeringsutgift, netto 5 500 0 0 0 0 0 5 500

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 150 150 150 150 150 150 900
Avskrivningar 220 220 220 220 220 220 1 320
Internränta 94 90 86 82 79 75 505
Summa kapitalkostnader 314 310 306 302 299 295 1 825
Summa kostnader 464 460 456 452 449 445 2 725
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 464 460 456 452 449 445 2 725

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Övriga årliga driftskostnader utgörs av:

100 tkr för förbrukning vid snötillverkning i nya partier
50 tkr för arbete med pistning osv av nytillkomna ytor



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§ 114/2018 
 

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-
utrustning 2018 
Dnr 2018/149 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-02-26 från servicechef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 20 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Investeringar i IT-utrustning i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 20 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Investeringar i IT-utrustning i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-02-26 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
årliga inköp av IT-utrustning 2018 
Diarienummer 2018/149, löpnummer 797/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 20 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Investeringar i IT-utrustning i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 

IT har före 2016 leasat IT-utrustning via ett finansbolag. I och med en övergång till att 
kommunen själva ska stå för finansieringen from 2016 krävs det investeringsmedel. 

IT-verksamheten har tillsammans med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter 
gjort en uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2018 och delat in dessa i 
hanterade datorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare samt läsplattor.  

 

IT-utrustning Investeringsutgift (mnkr) 
Hanterade datorer 5,6 
Elevdatorer 9,9 
Skrivare 1,2 
Läsplattor 0,8 
Teknisk infrastruktur 2,0 
Övrigt (ca 2,5 %) 0,5 
Totalt 20,0 

 

Detta är analyser av utgifter utifrån genomsnittliga och kända priser. Priserna kan komma att 
variera. Därför har en övrigt-post lagts till på 0,5 mnkr (c:a 2,5 %) för att täcka 
prisvariationer. 
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Hanterade datorer 

Med hanterade datorer avses de datorer som hyrs ut till och används inom kommunerna med 
full servicenivå från IT. Utifrån analyser av innehavet av datorer i inventarieregistret Nilex så 
behöver 572 datorer bytas ut 2018. Med ett utbyte på 572 enheter innebär detta en 
investering på 5,6 mnkr. 

Elevdatorer 

Med elevdatorer avses enheter där servicenivån från IT är begränsad, såsom bärbara pc, 
Macbooks och Chromebooks. Vilka modeller som blir aktuella inför varje år bestäms inom 
lärandeverksamheterna i februari månad. Priserna varierar mellan 3500–13600 kr per 
enhet. Siffrorna för 2018 är inhämtade från sektor lärande i Ulricehamn och 
lärandesektionen i Tranemo och den totala utgiften för elevdatorer bedöms uppgå till ca 
9,9 mnkr. 

Teknisk infrastruktur (TIS) 

Verksamhet IT planerar att byta ut infrastruktur det trådlösa nätverket, investeringen uppgår 
till ca 1,5 mnkr. Förutom det behöver switchar bytas ut till en utgift på ca 0,5 mnkr. 

Skrivare 

Skrivare varierar väldigt i pris, från 5000 kr till över 150 000 kr. Prognos för utbyten av 
skrivare under 2018: ca 1,2 mnkr. 

Läsplattor 

Verksamhet IT beräknar att under 2018 köpa in ca 160 läsplattor till en utgift om totalt 
0,8 mnkr. 

 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl IT-utrustning 2018 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  
Lena Schoultz 
Verksamhetschef IT 
Sektor service 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 72563

Uppgiftslämnare Verksamhet

Isabelle Wikström It

Investeringen tas i bruk år: 2018

Beräknad avskrivningstid: 3 och 5 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7
Internränta, %: 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

It-investeringar 20 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Summa investeringsutgift 20 000 20 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 20 000 0 0 0 0 0 20 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 6 400 6 400 6 400 400 400 0 20 000
Internränta 0 231 122 14 7 0 374
Summa kapitalkostnader 6 400 6 631 6 522 414 407 0 20 374
Summa kostnader 6 400 6 631 6 522 414 407 0 20 374
Externa intäkter 2 176 2 255 2 218 141 138 0
Interna intäkter 4 224 4 377 4 305 273 268 0
Summa intäkter 6 400 6 631 6 522 414 407 0 20 374
Driftskostnad, netto 0 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Utrustning avseende teknisk infrastruktur skrivs av på 5 år (2 mnkr), resterande på 3 år.
De kommunala verksamheterna i Tranemo respektive Ulricehamn köper It-stöd av It-enheten, intäkterna
som ger IT-enheten noll i driftskostnad betalas av de kommunala verksamheterna i respektive kommun
(Tranemo kommun externa intäkter, c:a 36 % och Ulricehamns kommun 64 %)
År 1:s internränta enligt indikation från Kommuninvest, år 2 och framåt enligt gällande internränta i
kommunen.



Ärendegången
1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv eventuella
delinvesteringar till följd av investeringen:

Utrustning avseende teknisk infrastruktur skrivs av på 5 år (2 mnkr), resterande på 3 år.
De kommunala verksamheterna i Tranemo respektive Ulricehamn köper It-stöd av It-enheten, intäkterna
som ger IT-enheten noll i driftskostnad betalas av de kommunala verksamheterna i respektive kommun
(Tranemo kommun externa intäkter, c:a 36 % och Ulricehamns kommun 64 %)
År 1:s internränta enligt indikation från Kommuninvest, år 2 och framåt enligt gällande internränta i
kommunen.
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§ 115/2018 
 

Försäljning av fastigheterna Domherren 2 och 3 
Dnr 2018/141 
 
 
Sammanfattning 
I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning står 
att fastigheter, lokaler och bostäder som långsiktigt inte behövs för kommunens 
verksamheter ska avvecklas. Vad gäller fastigheterna Domherren 2 och 3 ser förvaltningen 
inte något verksamhetsmässigt långsiktigt behov och föreslår därför försäljning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-08 från servicechef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 2 och 3. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 2 och 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-03-08 

Tjänsteskrivelse Försäljning av fastigheterna 
Domherren 2 och 3 
Diarienummer 2018/141, löpnummer 708/2018 
 
Sammanfattning 
I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning står 
att fastigheter, lokaler och bostäder som långsiktigt inte behövs för kommunens 
verksamheter ska avvecklas. Vad gäller fastigheterna Domherren 2 och 3 ser förvaltningen 
inte något verksamhetsmässigt långsiktigt behov och föreslår därför försäljning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 2 och 3. 
 
 
Ärendet 
I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning står 
att fastigheter, lokaler och bostäder som långsiktigt inte behövs för kommunens 
verksamheter ska avvecklas. Förvaltningen föreslår därför försäljning av nedanstående 
fastigheter. 
 
Domherren 2, fritids och förskoleklass (Gula villan), Lövåsgatan 1 i Ulricehamn.  
Lokalerna är tömda efter att fritids och förskoleklass flyttat till nya lokaler i Bogesundsskolan 
(övre skolan). Lokalerna är inte ändamålsenliga som verksamhetslokaler och förvaltningen 
ser inte något långsiktigt verksamhetsmässigt behov av fastigheten.  
 
Domherren 3, Tingshusgatan 1 i Ulricehamn. 
Tomten är i nuläget obebyggd. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef   
Verksamhetschef fastighet 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef  

Fastighet 
 Sektor service 
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§ 116/2018 
 

Svar på motion om klimatsmart samhälle 
Dnr 2015/760 
 
 
Sammanfattning 
Börje Eckerlid (C) och Victor Sund (C) lämnade 2015-12-16 en motion om att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast vidta de åtgärder som 
behövs för att i kommande detaljplaner säkerställa att Ulricehamns kommun aktivt bidrar till 
en utveckling åt ett mer klimatsmart samhälle. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-01-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om att aktivt bidra till klimatsmart samhälle i kommande detaljplaner 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med tanke på att det enligt lagstiftningen inte är möjligt i detaljplanen att 
ställa tekniska särkrav såsom träbyggnader. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med tanke på att det enligt lagstiftningen inte är möjligt i detaljplanen att 
ställa tekniska särkrav såsom träbyggnader. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-01-05 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om klimatsmart 
samhälle 
Diarienummer 2015/760, löpnummer 1246/2016 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Börje Eckerlid (C) och Victor Sund (C) att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast vidta de åtgärder som 
behövs för att i kommande detaljplaner säkerställa att Ulricehamns kommun aktivt bidrar till 
en utveckling åt ett mer klimatsmart samhälle. 
 
En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändning samt utformning av bebyggelse. 
Kommunen får i en detaljplan inte ställa högre tekniska särkrav än vad som framgår av 
lagstiftningen, i dagsläget är det därför inte möjligt att reglera byggnation i trä eller 
solcellsetablering genom en detaljplan. En detaljplan får inte reglera mer än vad som är 
nödvändigt enligt 4 kap 32 § PBL.  
 
Miljö och samhällsbyggnad är positiva till arbetet med åtgärder som bidrar till ett 
klimatsmart samhälle i detaljplaneprocessen där det inte strider mot gällande lagstiftning. De 
åtgärder som kan användas för att bidra till ett klimatsmart samhälle bör dock även i 
fortsättningen bedömas i respektive detaljplan utifrån aktuella förutsättningar och 
intresseavvägningar.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns behov av ett uppdrag då de åtgärder 
som kan användas för att bidra till ett klimatsmart samhälle ska bedömas i respektive 
detaljplan utifrån aktuella förutsättningar och intresseavvägningar enligt plan- och 
bygglagen. Kommunen får vidare i en detaljplan inte ställa högre tekniska särkrav än vad 
som framgår av lagstiftningen.  
  
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Börje Eckerlid (C) och Victor Sund (C) att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast vidta de åtgärder som 
behövs för att i kommande detaljplaner säkerställa att Ulricehamns kommun aktivt bidrar till 
en utveckling åt ett mer klimatsmart samhälle. Framförallt genom att styra byggnationen 
genom att i planprocessen föreskriva ett ökat byggande i trä samt optimera bebyggelsens 
placering och takvinkel för solcellsetablering.  
 
Planläggning ska enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § ske med hänsyn till natur- 
och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 
samt goda miljöförhållanden i övrigt. Kommunen ska också arbeta och planera för att 
förebygga, undvika och minimera negativa effekter av klimatförändringar.  
 
Miljö och samhällsbyggnad instämmer i att utvecklingen åt ett mer klimatsmart samhälle är 
nödvändig för att minimera vår klimatpåverkan och nå uppsatta miljömål. En viktig del av 
arbetet är att etablera klimatsmarta strukturer som främjar till beteenden som leder till en 
minskad klimatpåverkan. Det klimatsmarta arbetet måste därför bedrivas och förankras på 
en mer övergripande nivå i arbetet med översiktsplanen, utformningen av kommunens taxor 
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och avgifter och genom åtgärder för att förändra beteendemönster och vanor m.m. för att 
Ulricehamn ska bli en mer klimatsmart kommun.   
 
En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändning samt utformning av bebyggelse. I en 
detaljplan prövas om föreslagen markanvändningen är den mest lämpade och avvägningar 
görs mellan olika intressen. De förutsättning som finns på platsen och de avvägningar som 
görs är en del av lämplighetsprövningen i detaljplaneprocessen. En optimal placering och 
taklutning för solcellsetablering är ett av de intressen som kan vägas in, men det är inte 
garanterat att en sådan utformning är den mest lämpande i det aktuella fallet eller att det är 
bäst lämpat att regleras i detaljplanen.  
 
Kommunen får i en detaljplan inte ställa högre tekniska särkrav än vad som framgår av 
lagstiftningen, i dagsläget är det därför inte möjligt att reglera byggnation i trä eller 
solcellsetablering genom en detaljplan. I en detaljplan har kommunen däremot möjligheter 
att reglera placering, utformning och utförande av olika byggnadsverk och vidta 
klimatanpassningsåtgärder1. En detaljplan får dock inte reglera mer än vad som är 
nödvändigt enligt 4 kap 32 § PBL. Planbestämmelser som berör frågor som bör hanteras i 
bygglovsskedet eller andra sammanhang ska inte införas. Den reglering som föreslås i 
motionen kan vara av sådant slag att det bättre hanteras i andra sammanhang än i 
detaljplanen.  
 
Miljö och samhällsbyggnad är positiva till arbetet med åtgärder som bidrar till ett 
klimatsmart samhälle i detaljplaneprocessen där det inte strider mot gällande lagstiftning. De 
åtgärder som kan användas för att bidra till ett klimatsmart samhälle bör dock även i 
fortsättningen bedömas i respektive detaljplan utifrån aktuella förutsättningar och 
intresseavvägningar.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om att aktivt bidra till klimatsmart samhälle i kommande detaljplaner 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Puck Larsson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

 

 
1 Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar 
vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. En klimatanpassningsåtgärd vidtas för att 
skydda bebyggelse från översvämning-, ras- och skredrisker det görs bland annat genom att reglera 
grundläggningsnivåer, byggnadsplacering och andel hårdgjord yta. 



                                         Motion 

 

Upp till bevis. 

 

Efter helgens klimatbeslut så är det upp till oss enskilda, företag, organisationer, stater och 
kommuner att vidta åtgärder för att vi skall klara av att uppnå de mål och förändringar som 
behövs, för att klimatförändringarna skall bli så små som möjligt. 

Kommunerna har ett ypperligt tillfälle att nu styra mot ett mer klimatsmart samhälle, 
framförallt genom att styra byggnationen åt rätt håll genom att i planprocessen föreskriva 
ett ökat byggande i trä, samt att placera husen i det mot solinstrålningen mest gynnsamma 
väderstrecket med optimal takvinkel för största möjliga verkningsgrad av solceller. 

 

Därför yrkar vi i Centerpartiet 

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast vidta de åtgärder som 
behövs för att i kommande detaljplaner säkerställa att Ulricehamns kommun aktivt bidrar till 
en utveckling åt ett mer klimatsmart samhälle. 

 

Ulricehamn 2015-12-16 

 

Börje Eckerlid (C)                        Victor Sund (C)
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§ 117/2018 
 

Svar på motion om att utöka kommunal mark för 
kolonilotter 
Dnr 2016/334 
 
 
Sammanfattning 
Mats Bogren (NU) lämnade 2016-05-25 en motion till kommunfullmäktige om att utöka 
kommunal mark för kolonilotter samt odlingsmöjligheter i områden med lägenheter. 
 
För att utöka med ytterligare mark för kolonilotter/odlingslotter behöver förvaltningen 
utreda marknad och möjligheter till placering av dessa. Utifrån rådande arbetsbelastning och 
de prioriteringar som redan finns bedöms inte detta vara prioriterat i nuläget. I nuläget finns 
lediga kolonilotter i centralorten på Hester och få förfrågningar från landsbygden varför 
efterfrågan inte bedöms som stor.   
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-01-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion Nya Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till andra uppdrag med högre prioritet och att efterfrågan 
på kolonilotter eller odlingslotter inte bedöms som stor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till andra uppdrag med högre prioritet och att efterfrågan 
på kolonilotter eller odlingslotter inte bedöms som stor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-01-05 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att utöka 
kommunal mark för kolonilotter 
Diarienummer 2016/334, löpnummer 4349/2016 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mats Bogren (NU) att utöka kommunal mark för 
kolonilotter samt odlingsmöjligheter i områden med lägenheter. 
 
För att utöka med ytterligare mark för kolonilotter/odlingslotter behöver förvaltningen 
utreda marknad och möjligheter till placering av dessa. Utifrån rådande arbetsbelastning och 
de prioriteringar som redan finns bedöms inte detta vara prioriterat i nuläget. I nuläget finns 
lediga kolonilotter i centralorten på Hester och få förfrågningar från landsbygden varför 
efterfrågan inte bedöms som stor.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till andra uppdrag med högre prioritet och att efterfrågan 
på kolonilotter eller odlingslotter inte bedöms som stor. 
 
 
Ärendet 
I motionen föreslår Mats Bogren (NU) att kommunen ser över möjligheterna att utöka 
kommunal mark för kolonilotter samt odlingsmöjligheter i områden med lägenheter, både på 
landsbygden och i centralorten.  

Det finns idag kommunal mark som är detaljplanelagd för odlingslotter vid Hester i 
Ulricehamn vilken inte är fullt utnyttjat. Området drivs av Hesters koloniförening som 
arrenderar området av kommunen. För att utöka med ytterligare mark för 
kolonilotter/odlingslotter behöver förvaltningen utreda marknad och möjligheter till 
placering av dessa. Utifrån rådande arbetsbelastning och de prioriteringar som redan finns 
bedöms inte detta vara prioriterat. I nuläget finns även lediga kolonilotter i centralorten på 
Hester och få förfrågningar från landsbygden varför efterfrågan inte bedöms vara stor. Finns 
det i framtiden en stor efterfrågan på kolonilotter från medborgare eller fastighetsägare så 
anser förvaltningen att möjligheterna till att tillgodose efterfrågan i så fall bör utredas. 
Förvaltningen anser att efterfrågan bör vara så stor att en förening kan bildas med tillräckligt 
många medlemmar som kan sköta kolonilotterna för att det ska vara aktuellt för kommunen 
att upplåta mark för nya områden.    

Beslutsunderlag 
1 Motion Nya Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 

Sebastian Olofsson Eva Öhlund 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef  
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 



2016-05-25

Inför valet 2014 talade vi i Nya Ulricehamn om tanken på att kommunen är med och stimulerar
en ökad grad av självhushållning. Exempel finns från flera kommuner i landet och det är också
en fråga som diskuteras på regeringsnivå. Frågan har dessutom aktualiserats i och med den 
ökade invandringen som en del i ett integrationsperspektiv.

Självhushållning som definition utgår från att man äger odlingsmark för att odla det som 
hushållet kräver. Vi tänker oss det dock i ett mindre sammanhang där man tar tillvara det 
växande intresset för odling för de som inte har tillgång till egen mark. Vi har också fått med 
oss önskemål att se över frågan för nyanlända, där det finns ett stort intresse för egen odling, 
men där det idag inte finns möjlighet. 

Nya Ulricehamn vill därför lägga förslaget att se över möjligheterna att utöka kommunal mark 
för kolonilotter samt odlingsmöjligheter i områden med lägenheter, både på landsbygden och i 
centralorten. Ett befintligt exempel där odlingsmöjligheter finns är området Åsundavy.

Nya Ulricehamn

Mats Bogren
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§ 118/2018 
 

Svar på motion om pedagogiska måltider på 
somatiska avdelningar inom äldreomsorgen 2.0 
Dnr 2017/357 
 
 
Sammanfattning 
Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) lämnade 2017-05-04 en motion till 
kommunfullmäktige om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom 
äldreomsorgen. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2017-12-14 (§ 225/2017) 
och av den muntliga motiveringen framgår att det är det tredje yrkandet i motionen, som 
innebär att införa pedagogiska måltider även för vårdpersonal på somatisk avdelning, som är 
anledningen till återremissen. Förvaltningen har därför utrett vidare vilka konsekvenser det 
skulle få att låta personal på somatiska avdelningar äta tillsammans med brukare. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-07 från socialchef 
2 Motion om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen 2.0 
3 Bilaga: Kostnader för pedagogiska måltider på somatiska avdelningar 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 
2016-2019. 
 
Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 
2016-2019. 
 
Motionens tredje förslag att införa pedagogiska måltider på somatiska avdelningar tas med 
för beaktande i arbetet med budget 2019 då det skulle innebära ökade kostnader för 
verksamheten på cirka 2,7 miljoner kronor årligen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 
2016-2019. 
 
Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 
2016-2019. 
 
Motionens tredje förslag att införa pedagogiska måltider på somatiska avdelningar tas med 
för beaktande i arbetet med budget 2019 då det skulle innebära ökade kostnader för 
verksamheten på cirka 2,7 miljoner kronor årligen. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-03-07 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om pedagogiska 
måltider på somatiska avdelningar inom 
äldreomsorgen 2.0 
Diarienummer 2017/357, löpnummer 1038/2018 
 
Sammanfattning 
Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) lämnade 2017-05-04 en motion till 
kommunfullmäktige om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom 
äldreomsorgen. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2017-12-14 (§ 225/2017) 
och av den muntliga motiveringen framgår att det är det tredje yrkandet i motionen, som 
innebär att införa pedagogiska måltider även för vårdpersonal på somatisk avdelning, som är 
anledningen till återremissen. Förvaltningen har därför utrett vidare vilka konsekvenser det 
skulle få att låta personal på somatiska avdelningar äta tillsammans med brukare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 
2016-2019. 
 
Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 
2016-2019. 
 
Motionens tredje förslag att införa pedagogiska måltider på somatiska avdelningar tas med 
för beaktande i arbetet med budget 2019 då det skulle innebära ökade kostnader för 
verksamheten på cirka 2,7 miljoner kronor årligen. 
 
 
Ärendet 
Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) lämnade 2017-05-04 en motion till 
kommunfullmäktige om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom 
äldreomsorgen. Förutom förslaget att pedagogiska måltider införs på somatiska avdelningar 
yrkar motionärerna också att förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur situationen ser ut 
i kommunen angående undernäring och risk för undernäring på äldreboende, samt hur 
kommunen agerar vid misstanke om undernäring. De yrkar också att förvaltningen ska 
undersöka hur man arbetar med att stimulera god aptit hos de äldre. Resultatet ska sedan 
presenteras för kommunfullmäktige. 
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2017-12-14 (§ 225/2017) med motiveringen 
att förvaltningens svar är otillfredsställande. Av den muntliga motiveringen framgår att det 
är det tredje yrkandet i motionen, som innebär att införa pedagogiska måltider även för 
vårdpersonal på somatisk avdelning, som är anledningen till återremissen.  
 
I Ulricehamns kommuns Äldreomsorgsplan 2016-2019 finns som uppdrag att ta fram 
måltidsrutin som inkluderar kost, nutrition och att matsalar/restauranger användes 
ändamålsenligt. Sektor välfärd och sektor service arbetar med att ta fram en sådan rutin. I 
arbetet med rutinen kommer de två första yrkandena i motionen att hanteras. Tidplanen är 
att rutinen ska vara färdig till sommaren 2018. 
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Vad gäller det tredje yrkande i motionen, som är anledningen till återremissen, konstaterar 
förvaltningen inledningsvis att pedagogiska måltider, så som menas av Skatteverket och som 
är ett undantag från beskattning av kostförmån, inom äldreomsorgen enbart gäller för 
vårdpersonal som vid måltiden har tillsynsskyldighet eller motsvarande för senildementa. 
 
Att införa att personal kan äta med brukare även på somatiska boenden innebär i sådana fall 
att kommunen väljer att bjuda personalen på måltiden, och en förutsättning för detta är att 
den förmånsbeskattas. Förvaltningen har räknat med att två personal per avdelning ska äta 
med de boende varje måltid, vilket är samma som på demensavdelningarna. Det finns i 
dagsläget 11 somatiska avdelningar, och det skulle innebära att 22 personer ska äta tre 
måltider varje dag (frukost, lunch och kvällsmat).  
 
Verksamhetens årliga kostnader för pedagogiska måltider på somatiskt boende: 
 
Arbetsgivaravgift på kostförmån:    594 tkr 
Kostnad för att kompensera löneskatt:   1 280 tkr 
Verksamhetens kostnader för köp av måltider från kostverksamheten: 864 tkr 
 
Summa: 2 738 tkr 
 
Att hantera personalen på somatiska boendes måltider på detta sätt är tekniskt möjlig utifrån 
registrering i självservice. Det är också en möjlig hantering utifrån gällande avtal. En sådan 
ökad kostnad bedöms dock inte rymmas i budgeten för 2018 utan bör i sådana fall tas med 
för beaktande i budgetarbetet för 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen 2.0 
2 Bilaga: Kostnader för pedagogiska måltider på somatiska avdelningar 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
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Motion angående pedagogiska måltider på somatiska avdelni gar inom äldreomsorgen 2.0

I  media uppmärksammades för ett tag sedan att undernäring inom äldreomsorgen är ett

stort problem. Bland annat hänvisades till socialstyrelsens statistik och "Senior alert", som är

ett nationellt kvalitetsregister gällande riskbedömning av bl.a. undernäring.

Så många som uppåt 40 000 äldre lider av undernäring inom omsorgen och ytterligare ca

117 OOO ligger i riskzonen.

len motion från Sverigedemokraterna från 2015 lyfte vi upp de äldres situation angående

risken för undernäring i Ulricehamns kommun.

Orsakerna till undernäring kan vara flera. Ålder, medicinering, dålig munhälsa, depression

etc.

Likaså är möjligheter att stimulera en god aptit flera, och därigenom förebyggandet av

ohälsa grundat i undernäring. Vikten av att förebygga en stillasittande vardag, måltidskvalité

etc. är bra rutineri förebyggande syfte.

Förutom vardagliga rutiner ser vi ett behov av att även införa en måltidsstimulerande åtgärd

som idag redan praktiseras på avdelningar som är demensavdelningar, nämligen

pedagogiska måltider. Anledningen till detta är att pedagogiska måltider är en rutin som

syftar till att göra måltidsupplevelsen mer stimulerande för brukaren. Inte enbart boende på I

demensavdelning har detta behov utan även äldre på somatisk avdelning kan av l

ovanstående anledningar ha detta behov.

Vi yrkar därför:

ATT: Fullmäktige beslutar uppdra förvaltningen att undersöka hur situationen ser ut på våra

äldreboenden i Ulricehamns kommun gällande undernäring och risk för undernäring och

presentera resultatet för fullmäktige.

ATT: Fullmäktige beslutar uppdra förvaltningen att undersöka hur kommunen jobbar med

att stimulera en god aptit hos våra äldre, samt agerar vid misstanke om undernäring, och

presenterar resultatet för fullmäktige.

ATT: Fullmäktige beslutar att, i dokumentet "Regler för pedagogiska måltider", som antogs

av kommunstyrelsen 25 november 2015, införa att pedagogiska måltider även skall gälla

vårdpersonal på somatisk avdelning.

Mattias Bengtsson Sverigedemokraterna

Niclas Sunding Sverigedemokraterna



Antal dagar med kostförmån
Antal avdelningar 11 
Antal personal per avdelning 2 
Antal dagar per år 365 
Summa 8 030 

Förmånsvärde per år
Antal förmånsdagar 8 030 
Förmånsvärde per dag 235 
Summa 1 887 050 

Arbetsgivaravgifter på förmånsvärde
31,46 % av förmånsvärdet 593 666 

Löneskatt för de anställda
32,772 % av förmånsvärdet 618 424 

Kostnad för att kompensera löneskatt
Bruttolön 919 890 
Personalomkostnadspålägg 360 321 
Summa 1 280 211 

Verksamhetens kostnader för måltider
Frukost á 26,70 kr st 214 401 
Lunch á 49,79 kr st 399 814 
Middag á 31,15 kr st 250 135 
Summa 864 349 

Total årlig kostnad för pedagogiska måltider 2 738 226 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-04-13 

Tjänsteskrivelse Val av ny styrelseledamot I 
Ulricehamns energi AB 
Diarienummer 2018/42, löpnummer 1621/2018 
 
Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges föregående sammanträde, den 22 mars § 42, utsågs ”Karin Grann” 
”till ny näringslivsrepresentant i Ulricehamns energi AB”. Det har under innevarande 
mandatperiod funnits styrelseledamöter i bolaget som inte är utsedda som en del av ett 
partipolitiskt uppdrag utan istället ska kunna ses som representanter för det lokala 
näringslivet. Den korrekta beslutformuleringen måste därför vara att kommunfullmäktige 
utser en styrelseledamot för att personen i fråga ska kunna anmälas på bolagsstämman. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Karin Grann, Krokusvägen 5 523 40 Ulricehamn, utses till ny styrelseledamot i Ulricehamns 
energi AB. 
 
 
Ärendet 
På kommunfullmäktiges föregående sammanträde, den 22 mars § 42, utsågs ”Karin Grann” 
”till ny näringslivsrepresentant i Ulricehamns energi AB”. Det har under innevarande 
mandatperiod funnits styrelseledamöter i bolaget som inte är utsedda som en del av ett 
partipolitiskt uppdrag utan istället ska kunna ses som representanter för det lokala 
näringslivet. Den korrekta beslutformuleringen måste därför vara att kommunfullmäktige 
utser en styrelseledamot för att personen i fråga ska kunna anmälas på bolagsstämman. 
 
Beslutsunderlag 

1 Protokollsutdrag KF 2018-03-22, § 44 Val av ny näringslivsrepresentant i styrelsen för 
Ulricehamns Energi AB efter Marika Hållander 

 
Beslut lämnas till 
Karin Grann 
UEAB 
löneassistent 
kansliet 2   
 
 
 

Håkan Sandahl Petra Grönhaug 
Kommunchef Kommunsekreterare 
  
  

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-03-22 

 Sida 1 av 3 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-03-22 
Paragrafer 30-46 
Datum då anslaget sätts upp 2018-03-27 Datum då anslaget tas ner 2018-04-20 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………… 
Underskrift 

 
Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Tid och plats Torsdag den 22 mars 2017 kl. 18:00–19:26, i KF sessionssal, Stadshuset 
  

Paragrafer 30-46 
  

Ledamöter Celso Silva Gonçalves S Ordförande 
Lars Holmin M Vice ordförande 
Bengt Andelius KD  
Birgit Andersson L  
Liselotte Andersson C  
Ingemar Basth MP  
Cristina Bernevång KD  
Mats Bogren NU  
Ingvor Carlander MP  
Leif Dahl S  
Mikael Dahl C  
Roland Eriksson L  
Aira Eriksson S  
Jan Forsman S  
Arne Fransson MP  
Ruza Glavic S  
Eva Grönbäck M  
Per Gustafsson S  
Sebastian Gustavsson M  
Tommy Johansson S  
Mattias Josefsson S  
Margareta Juliusson M  
Roland Karlsson C  
Aila Kiviharju SD  
Birgitta Molander M  
Tommy Mårtensson S  
Klas Redin S  
Mattias Remar S  
Inga-Kersti Skarland S  
Ann Stockzelius C  
Catharina Ståhl-Lind S  
Victor Sund C  
Jan-Olof Sundh V §§ 30-39, 41-46 
Niclas Sunding SD  
Kristina Wilhelmsson M  
Roger Wilhelmsson M  
Lisa Åkesson NU  
   



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-03-22 

 Sida 2 av 3 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Wiktor Öberg M  
Catharina Örtendahl Rylid M  

  
Tjänstgörande  

ersättare 
Elsa Wilhelmsson M  
Bengt Leander C  
Inger Broberg C  
Bengt Johansson C  
Erin Winslow V  
Bernt Carlsson NU  
Roger Andersson V § 40 ersätter Jan-Olof Sundh 

  
Ersättare Richard Hallifax M  

Anneli Fischer KD  
Eije Holm S  
Bengt Klasson S  
Roger Andersson V §§ 30-39, 41-46 

  
Justerare 

 
Cristina Bernevång (KD) och Margareta Juliusson (M)  
Ersättare: Aila Kiviharju (SD)  

Tid och plats för 
justering 

Stadshuset 27 mars kl. 18.00 

  
Övriga Lars-Erik Josefsson Revisor, ordförande 

Petra Grönhaug Kommunsekreterare 
  

Allmänheten Öppet sammanträde 
 

Underskrifter  
 

 
Sekreterare ________________________ 

  Petra Grönhaug 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Celso Silva Goncalves 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

   Cristina Bernevång 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

   Margareta Juliusson 

 
  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 43/2018 
 

Val av ny näringslivsrepresentant i styrelsen för 
Ulricehamns Energi AB efter Marika Hållander 
Dnr 2018/42 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-01-18 avsäger sig Marika Hållander uppdrag som näringslivsrepresentant i 
Ulricehamns Energi AB (UEAB). Marika Hållander befriades från uppdraget 2018-02-22.  
Val av ny representant bordlades. 
 
Beslutsunderlag 

1 Protokollsutdrag KF 2018-02-22, § 29. Marika Hållander befrias från uppdraget 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Gustafsson (S) beredningsledare i Val- och arvodesberedningen föreslår att Karin Grann 
utses till ny näringslivsrepresentant i Ulricehamns Energi AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Karin Grann, Krokusvägen 5 523 40 Ulricehamn,  utses till ny näringslivsrepresentant i 
Ulricehamns Energi AB. 
 
Beslut lämnas till 
Karin Grann 
UEAB 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-04-13 

Tjänsteskrivelse Val av ny styrelseledamot i 
Näringsliv i Ulricehamn AB 
Diarienummer 2018/162, löpnummer 1618/2018 
 
Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges föregående sammanträde, den 22 mars § 42, utsågs ”Paulina 
Lundström” ”till ny näringslivsrepresentant i Näringsliv i Ulricehamn AB”. Det har under 
innevarande mandatperiod funnits styrelseledamöter i bolaget som inte är utsedda som en 
del av ett partipolitiskt uppdrag utan istället ska kunna ses som representanter för det lokala 
näringslivet. Den korrekta beslutformuleringen måste därför vara att kommunfullmäktige 
utser en styrelseledamot för att personen i fråga ska kunna anmälas på bolagsstämman. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Paulina Lundström, Jägaregatan 25 523 31 Ulricehamn, utses till ny styrelseledamot i 
Näringsliv i Ulricehamn AB. 
 
 
Ärendet 
På kommunfullmäktiges föregående sammanträde, den 22 mars § 42, utsågs ”Paulina 
Lundström” ”till ny näringslivsrepresentant i Näringsliv i Ulricehamn AB”. Det har under 
innevarande mandatperiod funnits styrelseledamöter i bolaget som inte är utsedda som en 
del av ett partipolitiskt uppdrag utan istället ska kunna ses som representanter för det lokala 
näringslivet. Den korrekta beslutformuleringen måste därför vara att kommunfullmäktige 
utser en styrelseledamot för att personen i fråga ska kunna anmälas på bolagsstämman. 
 
Beslutsunderlag 

1 Protokollsutdrag KF 2018-03-22, § 45, Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i 
Näringsliv Ulricehamn AB, Lars Karlsson befrias 

 
Beslut lämnas till 
Paulina Lundström 
NUAB 
löneassistent 
kansliet (2)   
 
 
 

Håkan Sandahl Petra Grönhaug 
Kommunchef Kommunsekreterare 
  
  

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-03-22 

 Sida 1 av 3 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-03-22 
Paragrafer 30-46 
Datum då anslaget sätts upp 2018-03-27 Datum då anslaget tas ner 2018-04-20 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………… 
Underskrift 

 
Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Tid och plats Torsdag den 22 mars 2017 kl. 18:00–19:26, i KF sessionssal, Stadshuset 
  

Paragrafer 30-46 
  

Ledamöter Celso Silva Gonçalves S Ordförande 
Lars Holmin M Vice ordförande 
Bengt Andelius KD  
Birgit Andersson L  
Liselotte Andersson C  
Ingemar Basth MP  
Cristina Bernevång KD  
Mats Bogren NU  
Ingvor Carlander MP  
Leif Dahl S  
Mikael Dahl C  
Roland Eriksson L  
Aira Eriksson S  
Jan Forsman S  
Arne Fransson MP  
Ruza Glavic S  
Eva Grönbäck M  
Per Gustafsson S  
Sebastian Gustavsson M  
Tommy Johansson S  
Mattias Josefsson S  
Margareta Juliusson M  
Roland Karlsson C  
Aila Kiviharju SD  
Birgitta Molander M  
Tommy Mårtensson S  
Klas Redin S  
Mattias Remar S  
Inga-Kersti Skarland S  
Ann Stockzelius C  
Catharina Ståhl-Lind S  
Victor Sund C  
Jan-Olof Sundh V §§ 30-39, 41-46 
Niclas Sunding SD  
Kristina Wilhelmsson M  
Roger Wilhelmsson M  
Lisa Åkesson NU  
   



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-03-22 

 Sida 2 av 3 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Wiktor Öberg M  
Catharina Örtendahl Rylid M  

  
Tjänstgörande  

ersättare 
Elsa Wilhelmsson M  
Bengt Leander C  
Inger Broberg C  
Bengt Johansson C  
Erin Winslow V  
Bernt Carlsson NU  
Roger Andersson V § 40 ersätter Jan-Olof Sundh 

  
Ersättare Richard Hallifax M  

Anneli Fischer KD  
Eije Holm S  
Bengt Klasson S  
Roger Andersson V §§ 30-39, 41-46 

  
Justerare 

 
Cristina Bernevång (KD) och Margareta Juliusson (M)  
Ersättare: Aila Kiviharju (SD)  

Tid och plats för 
justering 

Stadshuset 27 mars kl. 18.00 

  
Övriga Lars-Erik Josefsson Revisor, ordförande 

Petra Grönhaug Kommunsekreterare 
  

Allmänheten Öppet sammanträde 
 

Underskrifter  
 

 
Sekreterare ________________________ 

  Petra Grönhaug 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Celso Silva Goncalves 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

   Cristina Bernevång 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

   Margareta Juliusson 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 42/2018 
 

Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i 
Näringsliv Ulricehamn AB, Lars Karlsson 
Dnr 2018/162 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-02-27 avsäger sig Lars Karlsson uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB. 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag NUAB 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att Lars Karlsson befrias från uppdraget. 
 
Per Gustafsson (S) beredningsledare i Val- och arvodesberedningen föreslår att Paulina 
Lundström utses till ny näringslivsrepresentant i Näringsliv i Ulricehamn AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ordföranden (S) föreslår att Lars Karlsson befrias från uppdraget. 
 
Paulina Lundström, Jägaregatan 25 523 31 Ulricehamn, utses till ny näringslivsrepresentant i 
Näringsliv i Ulricehamn AB. 
 
Reservationer 
 
 
Beslut lämnas till 
Lars Karlsson 
Paulina Lundström  
NUAB  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-03-14 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som 
nämndeman i Borås Tingsrätt, Joanna Miklos 
2018/199, löpnummer 1161/2018 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-04-14 avsäger sig Joanna Miklos uppdrag som nämndeman i Borås 
Tingsrätt. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Joanna Miklos befrias från uppdraget. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Borås Tingsrätt 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Joanna Miklos 
Borås Tingsrätt 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Mona Brolin 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från: Miklos Joanna[joanna.miklos@ulricehamn.se]
Skickat: 14.03.2018 13:19:01
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Avsägelse

Hej!
 
Jag önskar avsäga mig mitt uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt.
 
Hälsningar
 
Joanna Miklos
Miljöinspektör
Miljöenheten
Ulricehamns kommun och Tranemo kommun

Telefon: 0321-595029
E-post: joanna.miklos@ulricehamn.se
Besöksadress: Bogesundsgatan 22
Postadress: 523 86 Ulricehamn
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-03-28 

 

Tjänsteskrivelse Ny ersättare i kommunfullmäktige 
för Johan Klemenz (C) 
2018/194, löpnummer 1388/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22, § 46, att befria Johan Klemenz (C) från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
redovisas att länsstyrelsen 2018-03-23 beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse 
Rolf Sjölin (C), Pjukesbo 101, 523 60 Gällstad. 
 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Protokoll från Länsstyrelsen. Ny ersättare i kommunfullmäktige för Johan Klemenz (C). 
Dnr 201-11154-2018 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Rolf Sjölin 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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2018-03-23 

LÄNSSTYRELSEN
vis-nu GOTALANDS lÃN

.: _Qüfg 1/97 j Dnr: 201-11154-2018

Ny ersättare för ledamot  i  kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot  i  kommunfullmäktige från och med den
22 mars 2018 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Ulricehamn
Parti: Centerpartiet
Ny ersättare: Rolf Sjölin
Avgången ersättare: Johan Klemenz

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk  (*) i följande sammanställning.

Ulricehamn

Ledamot Ersättare

Roland Karlsson 1. Bengt Leander

Anders Andersson 2. Inger Broberg

Liselotte Andersson 3.  Bengt  Johansson
Börje Eckerlid 4. Kajsa Nilsson

Ann Stockzelius 5.  Rolf Sjölin  *

Jan-Åke Claesson

Mikael Dahl

Ing-Marie Andersson

Victor Sund

Hanna Brunnegård

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG inom tio dagar efter

dagen för detta beslut.

 
('j:..=.L).»»t_/'?___£2:7_/-' '7--‘E5/\~
Emelie Björklund Andersson

Kopia till

Ulricehamn kommun

Ny ersättare
Centerpartiet
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