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§ 47 Information 

  
 
 
§ 47/2018 
 

Information 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande, Mattias Josefsson (S), hälsar den nya kanslichefen Lena 
Brännmar välkommen till kommunen och informerar om kommande ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 48 Motion om Kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn 

  
 
 
§ 48/2018 
 

Motion om Kommunfullmäktige utanför centralorten 
Ulricehamn 
Dnr 2018/247 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige 
beslutar återuppta möjligheten att årligen hålla något eller några av sina möten utanför 
centralorten. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om Ulricehamn är en landsbygdskommun 
 
Protokollsanteckning 
Ordföranden (S) föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 49 Motion om Utveckla Åsunden 

  
 
 
§ 49/2018 
 

Motion om Utveckla Åsunden 
Dnr 2018/303 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen tar fram 
en exploateringsplan för tänkbara platser där man kan angöra och göra strandhugg. Att 
kommunstyrelsen ser över våra ramper, samt utreder om det behövs fler. Att 
kommunstyrelsen utreder kostnaden för att bygga en permanent hamn.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om Utveckla Åsunden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 50 Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 

  
 
 
§ 50/2018 
 

Motion om att utveckla redovisningen av motioner 
och medborgarförslag 
Dnr 2018/307 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att redovisningen ska 
åtföljas av en kvalificerad uppskattning av förvaltningen när de beräknar att 
motionen/medborgarförslaget ska bli besvarade. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang 

  
 
 
§ 51/2018 
 

Motion om framtagande av riktlinjer för större 
evenemang 
Dnr 2018/308 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen tar fram 
riktlinjer för kommunens stöd till större evenemang. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 52 Medborgarförslag om konstgräs på fotbollsplan vid lekplats vid Ängalyckan, 
Gunnarshill 

  
 
 
§ 52/2018 
 

Medborgarförslag om konstgräs på fotbollsplan vid 
lekplats vid Ängalyckan, Gunnarshill 
Dnr 2018/234 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Matheo Rydén att kommunen 
anlägger konstgräs på den fotbollsplan som ligger i anslutning till lekplatsen vid Ängalyckan, 
Gunnarshill 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om konstgräs på fotbollsplan vid lekplats vid Ängalyckan, Gunnarshill 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Matheo Rydén  
Kommunstyrelsen 
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§ 53 Medborgarförslag om att kommunen utjämna och minskar avståndskrav för 
skolkort/skolbussresor 

  
 
 
§ 53/2018 
 

Medborgarförslag om att kommunen utjämna och 
minskar avståndskrav för skolkort/skolbussresor 
Dnr 2018/257 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Aiff att kommunen utjämnar 
och minska avståndskrav för skolkort/skolbussresor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att kommunen utjämna och minskar avståndskrav för 
skolkort/skolbussresor 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Karin Aiff 
Kommunstyrelsen 
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§ 54 Medborgarförslag angående resor för skolelever 

  
 
 
§ 54/2018 
 

Medborgarförslag angående resor för skolelever 
Dnr 2018/318 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Aiff att kommunen utjämnar 
och minskar avståndskrav för skolkort/bussresor för samtliga elever oavsett vilken av 
kommunens skolor och årskurser inklusive gymnasiets elever. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag angående resor för skolelever 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Karin Aiff 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Medborgarförslag om fiberutbyggnad på landsbygden i Ulricehamns 
kommun 

  
 
 
§ 55/2018 
 

Medborgarförslag om fiberutbyggnad på landsbygden 
i Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/275 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jörgen Larsson att Ulricehamns 
Stadshus AB ger kommunstyrelsen och UEAB uppdrag att utreda hur och vilka resurser som 
är nödvändiga för att kunna täcka in hela landsbygden i kommunen med bredband till år 
2020. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om fiberutbyggnad på landsbygden i Ulricehamns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Jörgen Larsson 
Kommunstyrelsen 
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§ 56 Medborgarförslag om nolltaxa för alla bussresenärer under en viss tid 

  
 
 
§ 56/2018 
 

Medborgarförslag om nolltaxa för alla bussresenärer 
under en viss tid 
Dnr 2018/289 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att nolltaxa för alla 
bussresenärer införs under en viss tid. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om nolltaxa för alla bussresenärer under en viss tid 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Bengt Birgersson  
Kommunstyrelsen 
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§ 57 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilken strategi den 
politiska majoriteten har för att behålla och rekrytera behöriga/legitimerade 
lärare 

  
 
 
§ 57/2018 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
vilken strategi den politiska majoriteten har för att 
behålla och rekrytera behöriga/legitimerade lärare 
Dnr 2018/305 
 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) har lämnat en interpellation till biträdande kommunalråd tillika 
samtalsledare för lärande/välfärd om vilken strategi den politiska majoriteten i Ulricehamns 
kommun har för att behålla och rekrytera behöriga/legitimerade lärare. 
 
Beslutsunderlag 

1 Interpellation behöriga lärare 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande (S) föreslår att ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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§ 58 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om biologisk mångfald 

  
 
 
§ 58/2018 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om biologisk 
mångfald 
Dnr 2018/306 
 
 
Sammanfattning 
Erin Winslow (V) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen 
planerar för slåtter på vägrenar och längs banvallarna i år. 
 
Beslutsunderlag 

1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om biologisk mångfald 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
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§ 59 Revisionsrapport av kommunens och de kommunala bolagens åtaganden i 
samband med Världscupen 2017 

  
 
 
§ 59/2018 
 

Revisionsrapport av kommunens och de kommunala 
bolagens åtaganden i samband med Världscupen 
2017 
Dnr 2018/203 
 
 
Sammanfattning 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Kommunens och de kommunala bolagens 
åtaganden i samband med världscupen 2017” som utförts av KPMG. I rapporten redovisas en 
granskning av Ulricehamns kommuns utfästelser, beslut, avtal, anläggningsarbeten och 
tillstånd. Granskningen föranleder ingen kritik gällande det som granskats men ett antal 
förbättringsområden har identifierats i det missiv revisionen upprättat. 
 
Beslutsunderlag 

1 Granskning av kommunens och de kommunala bolagens åtaganden i samband med 
Världscupen 2017 

 
Protokollsanteckning 
Revisionens ordförande, Lars-Erik Josefson (M), föredrar identifierade förbättringsområden.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att granskningsrapporten läggs till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Granskningsrapporten läggs till handlingarna. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef   
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§ 60 Överlämning till kommunfullmäktige - Kulturstrategi 

  
 
 
§ 60/2018 
 

Överlämning till kommunfullmäktige - Kulturstrategi 
Dnr 2017/224 
 
 
Sammanfattning 
Beredningen för samhällsutveckling har arbetat fram en kulturstrategi med fyra 
strategiområden; Barn-och ungdomskultur, kulturella och kreativa näringar, 
gränsöverskridande kulturarbete samt bevara och utveckla vårt kulturarv. Inom 
strategiområdena föreslås prioriteringar som är av särskilt stor betydelse. Detta i enighet 
med i kommunfullmäktiges beslutade uppdragsbeskrivning, § 86/2017. 
 
Enligt kommunens processhjul för arbetet i fullmäktigeberedningar ska strategidokumentet 
behandlas i kommunfullmäktige innan det överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande 
avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kulturstrategi 
2 Uppdragsbeskrivning med budget och processhjul - Kulturstrategi 

 
Protokollsanteckning 
Beredningsledare Jan-Åke Claesson och vice beredningsledare Sören Johansson 
sammanfattar strategin. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att Kulturstrategin överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande 
avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kulturstrategin överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande avseende ekonomi, laglighet 
och konsekvenser i övrigt. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunstyrelsen 
Kanslichef 
Beredningsledare för beredningen för samhällsutveckling   
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§ 61 Årlig översyn av mål och uppdrag 2018 

  
 
 
§ 61/2018 
 

Årlig översyn av mål och uppdrag 2018 
Dnr 2018/161 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag har arbetet inneburit 
sortering av vilka mål och uppdrag som är klara, vilka som inte har gått att genomföra. De 
som är kvar att arbeta med återfinns ej i detta dokument utan finns med i bilagor till 
årsredovisning 2017.  
 
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 107 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-02 från kommunchef 
2 Årlig översyn av mål och uppdrag 2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
De mål och uppdrag som i översynen har bedömts vara klara och de som ej går att genomföra 
godkänns och avslutas. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
De mål och uppdrag som i översynen har bedömts vara klara och de som ej går att genomföra 
godkänns och avslutas. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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§ 62 Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2018 

  
 
 
§ 62/2018 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag  
våren 2018 
Dnr 2018/44 
 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna 
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 108 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-05 från kanslichef 
3 Förteckning över motioner och medborgarförslag våren 2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 63 Riktlinjer för bisysslor och jäv 

  
 
 
§ 63/2018 
 

Riktlinjer för bisysslor och jäv 
Dnr 2018/17 
 
 
Sammanfattning 
I den granskning som PwC gjorde av bisysslor och jäv i Ulricehamns kommun framgår i 
revisionsrapporten (april 2017) att kommunen och de kommunala bolagen inte uppfyller 
kraven inom flera av de kontrollmål som användes i granskningen. Med anledning av detta 
gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera åtgärder (KF § 156, 
2017-09-28). Som åtgärd har förvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinjer för bisysslor 
och jäv. Riktlinjerna förväntas göra medarbetare och förtroendevalda inom kommunen och 
de kommunala bolagen mer välinformerade om bisysslor och jäv samt ge en tydligare 
struktur och ansvarsfördelning för hur bisysslor och jäv ska hanteras.  
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 109 
2 Tjänsteskrivelse 2018-02-26 från kanslichef 
3 Protokollsutdrag KF 2017-09-28, § 156 
4 Revisionsrapport granskning av bisysslor och jäv, april 2017 
5 Riktlinjer för bisysslor och jäv 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslaget till riktlinjer för bisysslor och jäv antas. 
Uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut 156 § 2017-09-28 avslutas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arne Fransson (MP) yrkar på återremiss, då förslaget inte behandlat och fastställt några 
riktlinjer eller koncerngemensammaåtgärder för visselblåsare. Revisionsrapporten från PwC 
har tydligt angett att detta inte gjorts. 
 
Efter diskussion i plenum drar Arne Fransson (MP) tillbaka sitt yrkande på återremiss 
eftersom förvaltningen hanterar frågan separat. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förslaget till riktlinjer för bisysslor och jäv antas. 
Uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut 156 § 2017-09-28 avslutas. 
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Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Chefer i stabsfunktion 
Verksamhetschefer 
Revisionen  
Stubo AB  
NUAB  
UEAB 
Författningshandboken  
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§ 64 Årsredovisning 2017 Sjuhärads samordningsförbund och fråga om 
ansvarsfrihet 

  
 
 
§ 64/2018 
 

Årsredovisning 2017 Sjuhärads samordningsförbund 
och fråga om ansvarsfrihet 
Dnr 2018/136 
 
 
Sammanfattning 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
har fastställt årsredovisningen 2017 för förbundet. I revisionsberättelsen för år 2017 tillstyrks 
att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 110 
2 Revisionsberättelse 
3 Årsredovisning_2017_beslutad 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet. 
 
Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet. 
 
Årsredovisningen läggs till handlingarna 
 
Beslut lämnas till 
Sjuhärads samordningsförbund 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-04-26 
Sida 23 av 38 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 65 Revidering av förbundsordning, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

  
 
 
§ 65/2018 
 

Revidering av förbundsordning, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2018/166 
 
 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 23 februari 2018 
att föreslå medlemskommunerna att i enlighet med nuvarande förbundsordning § 18, 
Ändring av förbundsordning, fastställa ny förbundsordning enligt förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1 Brev Ny förbundsordning 
2 Protokollsutdrag § 7 2018-02-23 Revidering av förbundsordning 
3 Förbundsordning enligt ny kommunallag 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund fastställs.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund fastställs.  
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund   
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§ 66 Årsredovisning 2017 för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 66/2018 
 

Årsredovisning 2017 för Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/143 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2017. I 
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till 
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2017 uppgår till +75,6 mnkr (2016: 58,2 mnkr). 
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till +80,9 mnkr (2016: 83,0 mnkr). 

Investeringarna under 2017 uppgår till 140,8 mnkr (2016: 91,3 mnkr).  

Det ekonomiska resultatet 2017 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. 
 
Av 2017 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som 
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 
51,4 mkr. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 112 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-08 från ekonomichef 
3 Årsredovisning 2017 
4 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning, KPH, budgetuppdrag 
5 Uppföljning av intern kontrollplan 2017 
6 Uppföljning av planer utifrån fullmäktigeberedningarnas strategier 
7 Uppföljning folkhälsoarbete 2017 
8 Uppföljning av kulturstrategi 
9 Uppföljning Övriga planer 
10 Barnbilaga 2017 
11 Grönt bokslut 2017 
12 Ulricehamns kommuns pensionsportfölj - rapport 2017 
13 ÅR Ulricehamns Stadshus AB 2017 (ej underskriven) 
14 ÅR STUBO 2017 
15 ÅR STUBO Holding AB 2017 
16 ÅR UEAB 2017 
17 ÅR NUAB 2017 
18 ÅR Vist Fastighets AB 2017 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-04-26 
Sida 25 av 38 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2017 godkänns. 
 
Av 2017 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens 
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2017 godkänns. 
 
Av 2017 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens 
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
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§ 67 Revisionsberättelse år 2017 

  
 
 
§ 67/2018 
 

Revisionsberättelse år 2017 
Dnr 2018/274 
 
 
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. 
 
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 
 
Protokollsanteckning 
Revisionens ordförande Lars-Erik Josefson (M) och revisor Lars Karlberg (MP) redogör för 
revisionsberättelserna. 
 
Det antecknas till protokollet att ledamöter i kommunfullmäktige inte deltar i beslutet om 
ansvarsfrihet i respektive nämnd eller fullmäktigeberedning som man är verksam i. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och kommunens 
årsredovisning godkänns. Revisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna. 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och kommunens årsredovisning 
godkänns. Revisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunens revisorer 
Kommunchef 
Ekonomichef   
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§ 68 Ansökan om investeringsmedel för åtgärder inför världscupen i längdskidor 
2019 

  
 
 
§ 68/2018 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 113 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-18 från servicechef 
3 Investeringskalkyl Lassalyckan 2018 

 
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 
Mats Bogren (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
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. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
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§ 69 Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2018 

  
 
 
§ 69/2018 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 114 
2 Tjänsteskrivelse 2018-02-26 från servicechef 

 
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. 
 
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. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef 
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§ 70 Försäljning av fastigheterna Domherren 2 och 3 

  
 
 
§ 70/2018 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 115 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-08 från servicechef 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 2 och 3. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 2 och 3. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef   
Verksamhetschef fastighet 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 71 Svar på motion om klimatsmart samhälle 

  
 
 
§ 71/2018 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 116 
2 Tjänsteskrivelse 2018-01-05 från samhällsbyggnadschef 
3 Motion om att aktivt bidra till klimatsmart samhälle i kommande detaljplaner 

 
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. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med tanke på att det enligt lagstiftningen inte är möjligt i detaljplanen att 
ställa tekniska särkrav såsom träbyggnader. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 72 Svar på motion om att utöka kommunal mark för kolonilotter 

  
 
 
§ 72/2018 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 117 
2 Tjänsteskrivelse 2018-01-05 från samhällsbyggnadschef 
3 Motion Nya Ulricehamn 

 
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. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till andra uppdrag med högre prioritet och att efterfrågan 
på kolonilotter eller odlingslotter inte bedöms som stor. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 73 Svar på motion om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom 
äldreomsorgen 2.0 

  
 
 
§ 73/2018 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-05 § 118 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-07 från socialchef 
3 Motion om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen 2.0 
4 Bilaga: Kostnader för pedagogiska måltider på somatiska avdelningar 

 
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. 
 
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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Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 74 Val av ny styrelseledamot I Ulricehamns energi 

  
 
 
§ 74/2018 
 

Val av ny styrelseledamot I Ulricehamns energi AB 
Dnr 2018/42 
 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

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

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår Karin Grann, Krokusvägen 5 523 40 Ulricehamn, utses till ny 
styrelseledamot i Ulricehamns energi AB. 
 
Beredningsledare för Val- och arvodesberedningen Per Gustavsson (S) föreslår att Karin 
Grann utses till ny styrelseledamot i Ulricehamns energi AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Karin Grann, Krokusvägen 5 523 40 Ulricehamn, utses till ny styrelseledamot i Ulricehamns 
energi AB. 
 
Beslut lämnas till 
Karin Grann 
UEAB 
löneassistent 
kansliet 2   
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§ 75 Val av ny styrelseledamot i Näringsliv i Ulricehamn AB 

  
 
 
§ 75/2018 
 

Val av ny styrelseledamot i Näringsliv i  
Ulricehamn AB 
Dnr 2018/162 
 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

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

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår Paulina Lundström, Jägaregatan 25 523 31 Ulricehamn, utses till ny 
styrelseledamot i Näringsliv i Ulricehamn AB. 
 
Beredningsledare för Val- och arvodesberedningen Per Gustavsson (S) föreslår att Paulina 
Lundström utses till ny styrelseledamot i Näringsliv i Ulricehamn AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Paulina Lundström, Jägaregatan 25 523 31 Ulricehamn, utses till ny styrelseledamot i 
Näringsliv i Ulricehamn AB. 
 
Beslut lämnas till 
Paulina Lundström 
NUAB 
löneassistent 
kansliet (2)   
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§ 76 Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Borås Tingsrätt, Joanna Miklos 

  
 
 
§ 76/2018 
 

Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Borås 
Tingsrätt, Joanna Miklos 
Dnr 2018/199 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-04-14 avsäger sig Joanna Miklos uppdrag som nämndeman i Borås 
Tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Borås Tingsrätt 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att Joanna Miklos befrias från uppdraget. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Börje Enander, Storgatan 53 523 30 Ulricehamn, utses 
som nämndeman i Borås Tingsrätt. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Joanna Miklos befrias från uppdraget. 
 
Börje Enander, Storgatan 53 523 30 Ulricehamn, utses till nämndeman i Borås Tingsrätt. 
 
Beslutet lämnas till 
Joanna Miklos 
Börje Enander 
Borås Tingsrätt 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 77 Ny ersättare i kommunfullmäktige för Johan Klemenz (C) 

  
 
 
§ 77/2018 
 

Ny ersättare i kommunfullmäktige för  
Johan Klemenz (C) 
Dnr 2018/194 
 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

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

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Beslutet lämnas till 
Rolf Sjölin 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 


