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Tommy Mårtensson S §§ 94-128 
Klas Redin S  
Inga-Kersti Skarland S §§ 94-119, 121-134 
Ann Stockzelius C  
Catharina Ståhl-Lind S  
Victor Sund C  
Jan-Olof Sundh V  
Niclas Sunding SD §§ 94-115, 117-134 
Kristina Wilhelmsson M §§ 94-115, 117-134 
Roger Wilhelmsson M §§ 94-118, 120-134 
Catharina Örtendahl Rylid M §§ 94-117, 119-134 
Susanne Arneborg V  
Ingvor Carlander MP  
Lisa Åkesson NU  
   

  
Tjänstgörande  

ersättare 
Bengt Leander C §§ 94-115, 117-134 
Inger Broberg C  
Amke Hector S  
Jan Brobjer S  
Richard Hallifax M  
Elsa Wilhelmsson M  
Peter Edström S § 116 
Bengt Klasson S §§ 116, 118-120, Ersätter Tommy 

Mårtensson §§ 129-134 
  

Ersättare Erin Winslow V  
   

  
Justerare 

 
Kristina Wilhelmsson (M) §§ 94-115, 117-134 
Catharina Örtendahl Rylid (M) §§ 94-117, 119-134 
Susanne Arneborg (V) §§ 116, 118 
Ers: Ingvor Carlander (MP) 
 

Tid och plats för 
justering 

Stadshuset onsdag 27 juni kl. 18.00 

  
Övriga Karin Bergdahl, sekreterare  

  
Allmänheten Öppet sammanträde 

 
 

 
 
 

Underskrifter 

 
 

 
Sekreterare ________________________ 
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§ 94 Information 

  
 
 
§ 94/2018 
 

Information 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) har ingen information att ge. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 95 Motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset 

  
 
 
§ 95/2018 
 

Motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad 
i Tingshuset 
Dnr 2018/416 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Juliusson (M) att kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att finna en ny plats för kristallkrona som från början hängde i Tingshuset nu 
hänger i ett trapphus på musikskolan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset 
 
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 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-06-20 

 Sida 8 av 55 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 96 Motion om Taveniiminne - kandelabern på Stora torget 

  
 
 
§ 96/2018 
 

Motion om Taveniiminne - kandelabern på Stora 
torget 
Dnr 2018/427 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att kandelabern som 
fanns på Stora torget restaureras och placeras där igen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om Taveniiminne - kandelabern på Stora torget 
 
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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§ 97 Motion om Förtydligande av skrivningen i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 97/2018 
 

Motion om Förtydligande av skrivningen i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/434 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige 
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga skrivningen i de ”Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun” under insamling av pengar § 15 till. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om Förtydligande av skrivningen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 
Ulricehamns kommun 

 
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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§ 98 Motion om förbud mot passiv pengainsamling 

  
 
 
§ 98/2018 
 

Motion om förbud mot passiv pengainsamling 
Dnr 2018/431 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige 
beslutar att införa ett lokalt förbud där passiv pengainsamling är förbjudet på gågatan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om förbud mot passiv pengainsamling 

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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§ 99 Motion gällande försörjningsstöd, det så kallade nödstödet 

  
 
 
§ 99/2018 
 

Motion gällande försörjningsstöd, det så kallade 
nödstödet 
Dnr 2018/433 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige 
beslutar att polismyndigheten omgående underrättas när det är en sökande som ej har rätt 
att vistas i Sverige, och att kommunfullmäktige beslutar att försörjningsstöd i någon form 
inte får utbetalas till sökande där ett utvisningstillstånd trätt i kraft. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion gällande försörjningsstöd, det så kallade nödstödet 
 
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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§ 100 Motion om tömningsstation och  färskvattenstation samt ställplatser i och 
utanför centralorten 

  
 
 
§ 100/2018 
 

Motion om tömningsstation och  färskvattenstation 
samt ställplatser i och utanför centralorten 
Dnr 2018/432 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) att Kommunfullmäktige ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för en tömningsstation och en 
färskvattenstation samt ställplatser i och utanför centralorten. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om tömningsstation och  färskvattenstation samt ställplatser i och utanför 
centralorten 

 
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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§ 101 Motion om returelcykel i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 101/2018 
 

Motion om returelcykel i Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/422 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att införa ett liknande 
projekt som Borås har gjort om returcykel/sopcykel. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion soppelcykel 
 
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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§ 102 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog 

  
 
 
§ 102/2018 
 

Motion om utökade öppettider på 
återvinningscentralen Övreskog 
Dnr 2018/443 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda vad det skulle kosta att utöka öppettiderna med söndagar på 
återvinningscentralen Övreskog. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog 
 
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 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-06-20 

 Sida 15 av 55 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 103 Motion om att införa "Grönt kort" på vår återvinningscentral vid Övreskog 

  
 
 
§ 103/2018 
 

Motion om att införa "Grönt kort" på vår 
återvinningscentral vid Övreskog 
Dnr 2018/423 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen ska inför 
”Grönt kort” på vår återvinningscentral vid Övreskog. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om grönt kort 
 
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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§ 104 Motion om utredning av miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser 
kring den försämrade tillgängligheten av Övreskogs återvinningscentral 

  
 
 
§ 104/2018 
 

Motion om utredning av miljö- och 
samhällsekonomiska konsekvenser kring den 
försämrade tillgängligheten av Övreskogs 
återvinningscentral 
Dnr 2018/442 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roger Wilhelmsson (M) att kommunfullmäktige 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige återkomma med en 
redovisning av de uppkomna miljö- och samhällsekonomiska konsekvenserna orsakade av 
den längre sträckan till Övreskog. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om utredning av miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser kring den 
försämrade tillgängligheten av Övreskogs återvinningscentral. 

 
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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§ 105 Motion avseende politisk medverkan vid brukarrådsmöten på kommunens 
högstadieskolor 

  
 
 
§ 105/2018 
 

Motion avseende politisk medverkan vid 
brukarrådsmöten på kommunens högstadieskolor 
Dnr 2018/444 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen i 
samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för 
ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion avseende politisk närvaro under brukarrådsmöten 
 
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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§ 106 Medborgarförslag om att omarbeta kommunens vindkraftsplan 

  
 
 
§ 106/2018 
 

Medborgarförslag om att omarbeta kommunens 
vindkraftsplan 
Dnr 2018/380 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anders Uhlin att kommunen 
omarbetar sin vindkraftsplan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att omarbeta kommunens vindkraftsplan 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Anders Uhlin 
Kommunstyrelsen 
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§ 107 Medborgarförslag om att kommunen ska ompröva sitt beslut om placering 
av vindkraftspark i området för Komosse naturreservat 

  
 
 
§ 107/2018 
 

Medborgarförslag om att kommunen ska ompröva sitt 
beslut om placering av vindkraftspark i området för 
Komosse naturreservat 
Dnr 2018/381 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gunilla Majqvist att kommunen 
omprövar sitt beslut om placering av vindkraftspark i området för Komosse naturreservat. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att kommunen ska ompröva sitt beslut om placering av 
vindkraftspark i området för Komosse naturreservat 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Gunilla Majqvist 
Kommunstyrelsen 
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§ 108 Medborgarförslag om att kommunen bör förhandla med markägare om att 
asfaltera backen och strandpromenaden vid Skottek 

  
 
 
§ 108/2018 
 

Medborgarförslag om att kommunen bör förhandla 
med markägare om att asfaltera backen och 
strandpromenaden vid Skottek 
Dnr 2018/395 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Harald Wiman att man förhandlar 
med markägare för att göra det mer tillgängligt för rullstolsburna och familjer med 
barnvagnar i området kring Skottek. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att kommunen bör förhandla med markägare om att asfaltera 
backen och strandpromenaden vid Skottek 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Harald Wiman  
Kommunstyrelsen 
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§ 109 Medborgarförslag om fler laddstolpar för elbilar 

  
 
 
§ 109/2018 
 

Medborgarförslag om fler laddstolpar för elbilar 
Dnr 2018/430 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bo Larsson att fler laddstolpar för 
elbilar ska sättas upp i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om fler laddstolpar för elbilar 
 
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 
Bo Larsson 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-06-20 

 Sida 22 av 55 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 110 Interpellation om översyn av tillgängligheten i kommunen för att kunna 
vistas på offentliga platser 

  
 
 
§ 110/2018 
 

Interpellation om översyn av tillgängligheten i 
kommunen för att kunna vistas på offentliga platser 
Dnr 2018/428 
 
 
Sammanfattning 
Birgitta Molander (M) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
tillgängligheten på offentliga platser. 
 
Beslutsunderlag 

1 Interpellation om översyn av tillgängligheten i kommunen för att kunna vistas på 
offentliga platser 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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§ 111 Fråga till KS ordförande den 20 juni 2018 angående vårt kommande 
avfallssystem i kommunen 

  
 
 
§ 111/2018 
 

Fråga till KS ordförande den 20 juni 2018 angående 
vårt kommande avfallssystem i kommunen 
Dnr 2018/424 
 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om vårt 
kommande avfallssystem i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Fråga till KS ordförande den 20 juni 2018 angående vårt kommande avfallssystem i 
kommunen 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.  
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§ 112 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om risken att gå miste om 
knappt 1,5 miljoner i statsbidrag till förstelärarnas löner under vårterminen 

  
 
 
§ 112/2018 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om risken 
att gå miste om knappt 1,5 miljoner i statsbidrag till 
förstelärarnas löner under vårterminen 
Dnr 2018/436 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om vilka åtgärder 
som kommer att vidtas inom sektor lärande för att det inte ska upprepas att handlingar 
kommer in försent till skolverket. 
 
Beslutsunderlag 

1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om risken att gå miste om knappt 1,5 miljoner i 
statsbidrag till förstelärarnas löner under vårterminen 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.  
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§ 113 Budget- och verksamhetsuppföljning april 2018 

  
 
 
§ 113/2018 
 

Budget- och verksamhetsuppföljning april 2018 
Dnr 2018/330 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +35,1 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 30,7 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 är 
följaktligen 4,4 mnkr bättre än budget. 

 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till -4,6 mnkr. 
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 9,0 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till 
största delen kopplad till reavinster från exploateringsverksamheten och förvaltningen av 
pensionsmedel. 
 
Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 14,4 mnkr (2017: 18,5 mnkr). 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 186 
2 Budget- och verksamhetsuppföljning april 2018 
3 Rapport förvaltade pensionsmedel 2018-04-30 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner rapporten.  
 
Den ekonomiska ramen för verksamheten förskola utökas tillfälligt med 3,2 mnkr under 
2018 för att täcka befarat underskott i verksamheten. 
 
Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2018 avseende reavinster från 
exploateringsverksamheten. 
 
Noteras att det budgeterade resultatet 2018 därmed är oförändrat. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att beakta den ekonomiska situationen i förskoleverksamheten 
inför budget 2019. 
 
Förvaltningen redovisar konsekvenserna till KS tertialvis, av den nya 
resursfördelningsmodellen för förskolan. Förvaltningen får i uppdrag att tertialvis bjuda in 
de externa enheterna för uppföljningssamtal med syfte att följa utvecklingen. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner rapporten.  
 
Den ekonomiska ramen för verksamheten förskola utökas tillfälligt med 3,2 mnkr under 
2018 för att täcka befarat underskott i verksamheten. 
 
Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2018 avseende reavinster från 
exploateringsverksamheten. 
 
Noteras att det budgeterade resultatet 2018 därmed är oförändrat. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att beakta den ekonomiska situationen i förskoleverksamheten 
inför budget 2019. 
 
Förvaltningen redovisar konsekvenserna till KS tertialvis, av den nya 
resursfördelningsmodellen för förskolan. Förvaltningen får i uppdrag att tertialvis bjuda in 
de externa enheterna för uppföljningssamtal med syfte att följa utvecklingen. 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-06-20 

 Sida 27 av 55 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 114 Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 

  
 
 
§ 114/2018 
 

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 
Dnr 2018/127 
 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits 
fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen 
för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de 
ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de 
tjänstemän som utses till beredningssekreterare. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 187 
2 Tjänsteskrivelse 2018-04-27 från kanslichef 
3 Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
I riktlinjerna stryks näst sista stycket i punkt 3.1 samt andra stycket i punkt 4.5 på grund av 
att beredningsledarnas arvoden beslutas i Ersättningar och arvoden till kommunens 
förtroendevalda m fl mandatperioden 2019 – 2022. 
 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas. 
Uppdrag från KF 180125, § 7, avslutas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Holmin (M) yrkar på återremiss för att ge partierna en möjlighet att arbeta fram ett 
förslag med bred förankring i KF.  
 
Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Arne Fransson (MP), Richard Hallifax (M), Jan-Olof Sundh (V) och Mikael Levander (NU) 
yrkar bifall till Lars Holmins (M) förslag om återremiss.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Roland Karlsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska ajourneras. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.43 och 20.23. 
 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Lars Holmins (M) förslag om återremiss. 
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Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer fråga om ärendet ska återremitteras eller beslutas idag enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsutgång: 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för återremiss enligt Lars Holmins (M) yrkande 
 
Med 0 ja—röster för kommunstyrelsens förslag, 24 nej-röster för Lars Holmins (M) yrkande 
om återremiss och 24 som avstår beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
enligt Lars Holmins (M) förslag. Bilaga 1 till § 114 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ge partierna en möjlighet att 
arbeta fram ett förslag med bred förankring i kommunfullmäktige. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kommunikationschef 
Barn- och utbildningschef 
Socialchef 
Samhällsbyggnadschef 
Servicechef 
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§ 115 Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl 
mandatperioden 2019 - 2022 

  
 
 
§ 115/2018 
 

Ersättningar och arvoden till kommunens 
förtroendevalda m fl mandatperioden 2019 - 2022 
Dnr 2017/706 
 
 
Sammanfattning 
Val- och arvodesberedningen har tagit fram förslag på regler för ersättningar och arvoden 
till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 188 
2 Tjänsteskrivelse 2018-04-27 från kanslichef 
3 Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden  

2019 - 2022 
4 Protokollsutdrag val- och arvodesberedningen 2018 04 24 §4.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2019-2022 antas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Gustafsson (S) yrkar som ett ändringsyrkande att fullmäktige ska byta rubrik på sidan 10 
”Samverkansnämnd miljö och bygg Ulricehamn och Tranemo” till ”Miljö och byggnämnd”. 
 
Börje Eckerlid (C) yrkar bifall till Per Gustafssons (S) ändringsyrkande.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer fråga om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Per Gustafssons 
(S) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Per 
Gustafssons (S) ändringsyrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2019-2022 antas med följande ändring; att byta rubrik på sidan 10 ”Samverkansnämnd miljö 
och bygg Ulricehamn och Tranemo” till ”Miljö och byggnämnd”. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Ekonomifunktionen 
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Personalfunktionen/lön  
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§ 116 Ansökan om partistöd 2018 

  
 
 
§ 116/2018 
 

Ansökan om partistöd 2018 
Dnr 2017/858 
 
 
Sammanfattning 
I kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 
2018 i 4 kap §§ 29-32. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-05-03 § 152 
2 Tjänsteskrivelse 2018-04-05 från kanslichef 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
 
S  45 500 kr   (13)  177 450 kr 
C  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
M  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
SD 45 500 kr    (3)   40 950 kr (tom stol)  
NU  45 500 kr   (3)   40 950 kr 
MP  45 500 kr    (3)    40 950 kr 
V  45 500 kr   (2)    27 300 kr 
L  45 500 kr    (2)    27 300 kr 
KD  45 500 kr    (2)   27 300 kr 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa grundstöd 409 500    Summa mandatstöd 655 200 kr  
 
Totalt 1 064 700 kr 
 
Protokollsanteckning 
Per Gustafsson (S), Leif Dahl (S), Celso Silva Goncalves (S), Lars Holmin (M), Bengt Leander 
(C), Roland Eriksson (L), Mikael Levander (NU), Kristina Wilhelmsson (M), Aila Kiviharju 
(SD), Niclas Sunding (SD) och Arne Fransson (MP) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar 
därmed inte i handläggningen av ärendet.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
 
S  45 500 kr   (13)  177 450 kr 
C  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
M  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
SD 45 500 kr    (3)   40 950 kr (tom stol)  
NU  45 500 kr   (3)   40 950 kr 
MP  45 500 kr    (3)    40 950 kr 
V  45 500 kr   (2)    27 300 kr 
L  45 500 kr    (2)    27 300 kr 
KD  45 500 kr    (2)   27 300 kr 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa grundstöd 409 500    Summa mandatstöd 655 200 kr  
 
Totalt 1 064 700 kr 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
Ekonomichef 
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§ 117 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, april 2018 

  
 
 
§ 117/2018 
 

Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken, april 2018 
Dnr 2018/282 
 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 27 dokument. 
Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas av ett 
nytt liknande dokument. En del dokument som är tidsatta till 2017 har redan reviderats eller 
ersatts av nya dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas. 
Andra dokument har felaktigt hamnat i författningshandboken. Dessa kommer att fortsätta 
gälla men bör tas bort från författningshandboken. 
 
Förvaltningen fick 2015 § 114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är 
aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta sker årligen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 189 
2 Tjänsteskrivelse 2018-04-25 från kommunchef 
2 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, april 2018 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshand-
boken antas. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshand-
boken antas. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kanslichef 
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§ 118 Årsredovisning 2017 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 118/2018 
 

Årsredovisning 2017 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2018/215 
 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2018-03-16, § 13, 
beslutat att fastställa årsredovisning för 2017. Tillsammans med revisionsberättelsen 
överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av 
ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 190 
2 Tjänsteskrivelse 2018-05-23 från kommunsekreterare 
3 Protokollsutdrag 2018-03-16  § 13 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2017 
4 ÅR-17 fastställd 
5 SÄRF Årsredovisning 2017 Bil 1 
6 SÄRF Årsredovisning 2017 Bil 2 
7 Uppföljning av VP 2017 bil 3 
8 Uppföljning av Internkontrollplan 2017 bil 4 
9 Revisionsberättelse med underlag SÄRF 2017 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Per Gustafsson (S) och Catharina Örtendahl Rylid (M) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar 
därmed inte i handläggningen av ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   
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§ 119 Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

  
 
 
§ 119/2018 
 

Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2018/310 
 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2018-02-13, att 
fastställa årsredovisning för 2017 samt att översända den tillsammans med 
revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 191 
2 Tjänsteskrivelse 2018-05-23 från kommunsekreterare 
3 Brev Årsredovisning 2017 
4 Protokollsutdrag § 5 2018-02-23 Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
5 Årsredovisning 2017 
6 Revisionsberättelse underskriven 
7 Revisionsredogörelse 7H 2017 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Mattias Josefsson (S), Roger Wilhelmsson (M) och Cristina Bernevång (KD) anmäler jäv, 
lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  

mailto:info@borasregionen.se
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§ 120 Årsredovisning 2017 Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 120/2018 
 

Årsredovisning 2017 Tolkförmedling Väst 
Dnr 2018/352 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2918-04-27 § 314 beslutat att godkänna 
årsredovisning för 2017 och översända den till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 192 
2 Tjänsteskrivelse 2018-05-23 från kommunsekreterare 
3 Protokollsutdrag 314 § Årsredovisning 2017 
4 Årsredovisning 2017 
5 Revisorernas bedömning av Årsredosvisningen 
6 Revisionsberättelse 
7 Revisionsberättelse TFV 
8 Internkontrollrapport 2017 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Inga-Kersti Skarland (S) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 121 Ny förbundsordning - Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 121/2018 
 

Ny förbundsordning - Tolkförmedling Väst 
Dnr 2018/13 
 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst har arbetats fram dels för att följa 
den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. 
 
Direktionen fattade beslut om ett förslag till förbundsordning den 9 mars 2018 § 307.  
Förslaget är utskickat till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina 
respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2018-06-29. Den 
nya förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-13 § 228 
2 Tjänsteskrivelse 2018-06-04 från kanslichef 
3 Förbundsordning 
4 Följebrev Beslut om ny förbundsordning 
5 Protokollsutdrag Förslag till ny förbundsordning 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslaget till ny förbundsordning godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förslaget till ny förbundsordning godkänns. 
 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 122 Uppsägning av avtal samverkan miljö och bygg 

  
 
 
§ 122/2018 
 

Uppsägning av avtal samverkan miljö och bygg 
Dnr 2018/396 
 
 
Sammanfattning 
Tranemo kommun, samverkanskommun och Ulricehamns kommun, värdkommun har från 
och med den 1 september 2013 samverkat i en gemensam nämnd, samverkansnämnden miljö 
och bygg.  
 
Av samverkansavtalet framgår att avtalsperioden gäller från 2018-01-01 till och med 2019-
12-31, därefter förlängs avtalet med två år i taget om det inte sägs upp. Uppsägning ska enligt 
avtalet ske skriftligen minst tolv månader före avtalstidens utgång. Efter förhandlingar är 
dock båda parter överens om att samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 
2018-12-31. Uppsägningen regleras i ett särskilt avtal. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-13 § 229 
2 Tjänsteskrivelse 2018-06-05 från kommunchef 
3 Uppsägning av Avtal Samverkan miljö och bygg 
4 Avtal undertecknat av båda kommunerna 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Avtalet om uppsägning för samverkansavtalet för miljö och bygg godkänns. Samarbetet 
upphör att gälla 2018-12-31. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa uppsägningen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Holmin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avtalet om uppsägning för samverkansavtalet för miljö och bygg godkänns. Samarbetet 
upphör att gälla 2018-12-31. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa uppsägningen.  
 
Beslut lämnas till 
Tranemo kommun 
Samverkansnämnden miljö och bygg 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 123 Konsekvensändringar i styrdokument med anledning av upphörande av 
samverkan med Tranemo kommun miljö och bygg området 

  
 
 
§ 123/2018 
 

Konsekvensändringar i styrdokument med anledning 
av upphörande av samverkan med Tranemo kommun 
miljö- och byggområdet 
Dnr 2018/397 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 101 att inrätta en gemensam nämnd - 
samverkansnämnden miljö och bygg mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun 
med start från den 1 september 2013.  Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att 
samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 2018-12-31. Uppsägningen 
regleras i ett särskilt avtal. 
 
Som en konsekvens av att samverkan upphör behöver ett nytt reglemente för miljö- och 
byggnämnden antas och styrdokumentet för Ulricehamns kommuns politiska organisation 
revideras i den del som reglerar samverkansnämnden miljö och bygg.  
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-13 § 230 
2 Tjänsteskrivelse 2018-06-05 från kommunchef 
3 Reglemente för miljö- och byggnämnden 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för miljö- och byggnämnden antas. 
 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun, där avsnittet gällande 
samverkansnämnden miljö och bygg ändras till miljö- och byggnämnden, antas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Josefsson (S) yrkar som ett ändringsyrkande följande förslag till lydelse i 
styrdokument för Ulricehamns kommuns politiska organisation; antal ersättare justeras från 
3 ersättare till 7 ersättare. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer fråga om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Mattias 
Josefssons (S) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
Mattias Josefssons (S) ändringsyrkande. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för miljö- och byggnämnden antas.  
 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun, där avsnittet gällande 
samverkansnämnden miljö och bygg ändras till miljö- och byggnämnden, antas med följande 
ändring; antal ersättare justeras från 3 ersättare till 7 ersättare. 
 
Beslut lämnas till 
Samverkansnämnden miljö och bygg 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken   
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§ 124 Ansökan om investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum. 

  
 
 
§ 124/2018 
 

Ansökan om investeringsmedel för tillbyggnad av 
förskolan i Hökerum 
Dnr 2017/684 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum, 
6,0 mnkr. Investeringen möjliggör tillbyggnad av befintlig förskola i syfte att möta de 
framtida behoven av förskoleplatser samt att tillskapa ett separat utrymme för mathantering 
och disk. Förskolan är byggd med fem avdelningar och kan relativt enkelt byggas till med en 
avdelning i plan två.  
 
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, som bedöms uppgå till 40 tkr per år, beaktas i budget 
2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 193 
2 Tjänsteskrivelse 2018-04-12 från servicechef 
3 Investeringskalkyl tillbyggnad av förskolan i Hökerum 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum, 6,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för tillbyggnad förskola Hökerum i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum, 6,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för tillbyggnad förskola Hökerum i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
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§ 125 Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Tre Rosors 
förskola 

  
 
 
§ 125/2018 
 

Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Tre Rosors förskola 
Dnr 2016/757 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskolan Tre Rosor, 
utbyggnad förskola och kök, 47 mnkr. Investeringen möjliggör en utökning av förskolan för 
att tillgodose framtida behov av förskoleplatser. Investeringen löser också de risker som finns 
med transporter och eventuella utryckningsfordon över skolgården vid Ulrikaskolan. 
 
Förskolan Tre Rosor har i dagsläget fyra avdelningar och inom ramen för budget 2018 
beslutade fullmäktige om att bygga till fyra ytterligare avdelningar. 
Förvaltningen beviljades under 2017 0,5 mnkr för projektering av om- och tillbyggnad av Tre 
rosors förskola (BU 2017-01-19 § 2). Efter projekteringen ser förvaltningen att de avsatta 
medlen i investeringsplanen, 9 mnkr för 2017 och 21 mnkr för 2018 inte kommer att räcka. 
Det som fördyrar tillbyggnaden är att markarbetena blir väldigt omfattande på grund av 
rådande terräng. Utgiften för Tre Rosor blir således högre än vad en ny förskola hade kostat. 
Samtidigt innebär ett avbrytande av projektet inte att utgiften blir noll då det finns delar som 
behöver åtgärdas/tas om hand.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns endast delvis avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (totalt 30 mnkr, varav 
9,0 mnkr är ombudgeterade medel från 2017 års investeringsbudget). 
 
För att kunna genomföra projektet enligt aktuella förutsättningar krävs följaktligen att beslut 
om att tillföra ytterligare 17,0 mnkr. Ett utökat anslag kan finansieras inom den lånelimit för 
2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Investeringsutgiften för inventarier beräknas till ca 800 tkr och kommer att hanteras inom 
ramen för budgetprocessen inför 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Driftkostnadskonsekvenser gällande lokalvård uppskattas till 
300 tkr och grönytor/snö uppskattas till 45 tkr. Dessa tillsammans med övriga 
driftkostnadskonsekvenser, som uppskattas till 200 tkr per år, beaktas i budget 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 194 
2 Tjänsteskrivelse 2018-04-24 från servicechef 
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3 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Tre 
Rosors förskola 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Tre Rosors förskola, 47,0 mnkr, kan delvis 
finansieras via avsatta medel för Tre Rosor, utbyggnad förskola och kök i 
investeringsbudgeten för 2018, 30 mnkr. 
 
Återstående behov av finansiering, 17,0 mnkr, tillförs projektet. Anslaget kan finansieras 
inom den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Tre Rosors förskola, 47,0 mnkr, kan delvis 
finansieras via avsatta medel för Tre Rosor, utbyggnad förskola och kök i 
investeringsbudgeten för 2018, 30 mnkr. 
 
Återstående behov av finansiering, 17,0 mnkr, tillförs projektet. Anslaget kan finansieras 
inom den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef 
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§ 126 Uppdrag om framtagande av ny Översiktsplan för Ulricehamns kommun 
2020 

  
 
 
§ 126/2018 
 

Uppdrag om framtagande av ny Översiktsplan för 
Ulricehamns kommun 2020 
Dnr 2017/647 
 
 
Sammanfattning 
Nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2015-10-29. I översiktsplanen ska 
kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna 
intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses.  
 
Planen ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och 
vattenanvändning samt hushållning med naturresurser. Planen måste också vara aktuell för 
att fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om 
bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Minst en gång varje 
mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet.  
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 195 
2 Tjänsteskrivelse 2018-01-15 från samhällsbyggnadschef 
  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen noterar att behovet av en ny vision ska konstateras av och utgå ifrån 
politiken och inte komma från förvaltningen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen noterar att behovet av en ny vision ska konstateras av och utgå ifrån 
politiken och inte komma från förvaltningen. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 127 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 

  
 
 
§ 127/2018 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 1, 2018 
Dnr 2018/300 
 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 196 
2 Tjänsteskrivelse 2018-04-27 från socialchef 
3 Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2018 SoL och LSS 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Beslut lämnas till 
Socialchef  
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§ 128 Svar på motion om inköp av rekonditionerade datorer 

  
 
 
§ 128/2018 
 

Svar på motion om inköp av rekonditionerade 
datorer 
Dnr 2016/201 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ingemar Basth (MP) att kommunen då den köper 
in exempelvis datorer och annan IT-utrustning undersöker möjligheten att köpa in begagnad 
utrustning istället för nyproducerad, för att på så sätt spara såväl miljön som pengar. 
 
De datorer som kommunen köper används i tre till fem år innan de byts ut. Inköp av 
begagnad utrustning bedöms som mindre resurseffektivt utifrån risk för ett ökat behov av 
utbyten av utrustning. Skälet är att en begagnad dator bedöms ha en kortare teknisk 
livslängd än en nyproducerad dator. 
 
Kommunens nuvarande rutiner för anskaffning bidrar dock redan till begagnatmarknaden. 
Den utrustning som byts ut säljs till ett företag som arbetar med rekonditionering. På detta 
sätt bidrar kommunen till en positiv miljöpåverkan. Den utrustning som är för gammal för 
återbruk återvinns på miljömässigt sätt. De pengar som kommunen erhåller för försåld 
utrustning går tillbaka till kommunen. Ersättningen per dator varierar utifrån utrustningens 
ålder och skick. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 197 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-21 från servicechef 
3 Motion om inköp av rekonditionerade datorer 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen har undersökt 
möjligheterna att köpa in rekonditionerande datorer och kommit fram till att detta inte är 
resurseffektivt för kommunen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingemar Basth (MP) yrkar på återremiss med motiveringen: Motionären önskar 
sifferunderlag och bedömningar som visar varför det inte är kostnadseffektivt att köpa in 
begagnade datorer.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller ska återremitteras och finner 
att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att få sifferunderlag och 
bedömningar som visar varför det inte är kostnadseffektivt att köpa in begagnade datorer.  
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
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§ 129 Svar på motion om det kommunala bostadsbyggandet 

  
 
 
§ 129/2018 
 

Svar på motion om det kommunala bostadsbyggandet 
Dnr 2016/545 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Niclas Sunding (SD) att 
kommunfullmäktige beslutar ge Stubo AB direktivet att vid nybyggnation av flerfamiljshus, 
förutom att beakta omkringliggande arkitektur även beakta värdet av t.ex. traditionell 
arkitektur där byggnader förses med smakfull, stilfull dekoration. Motionärerna föreslår även 
att ge förvaltningen i uppdrag att i detaljplaner för centralorten Ulricehamn föra in att 
byggnation av flerfamiljshus skall beakta traditionell arkitektur samt stilfullt och smakfullt 
utsmyckade fasader.  
 
Stubo AB har som ambition att i varje projekt välja den bästa lösningen med avseende på 
såväl arkitektur och gestaltning som funktion och ekonomi. Bolaget följer de direktiv och 
riktlinjer som gäller för byggnation i Ulricehamns kommun och har en god dialog med 
stadsarkitekt och övrig förvaltning. Om fullmäktige beslutar om särskilt direktiv för Stubo AB 
kommer bolaget att arbeta efter det. Vid ett sådant beslut bör dock hänsyn tas till att bolaget 
är en affärsdrivande verksamhet i aktiebolagsform och de enda intäkter som finns i 
verksamheten är hyresintäkter. Specialkrav och restriktioner kan leda till kraftigt ökade 
byggkostnader. Stubo AB anser därför inte att fullmäktige ska besluta om särskilt direktiv vid 
nybyggnation av flerfamiljshus. 
 
För att belysa specifika värden som är viktiga att beakta och ta tillvara i stadsutvecklingen så 
antog kommunstyrelsens 2017-05-04 § 134 riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad. 
Riktlinjerna är vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning och utveckling av den 
byggda miljön. Förvaltningen anser därför inte att det behövs ytterligare uppdrag enligt 
motionärernas förslag kopplat till gestaltning i nuläget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 198 
2 Tjänsteskrivelse 2018-04-20 från samhällsbyggnadschef 
3 Motion angående bostadsbyggandet i Ulricehamn 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag avslås med hänvisning till att STUBO AB redan idag följer de 
direktiv och riktlinjer som gäller för Ulricehamns kommun. 
 
Motionens andra förslag avslås med hänvisning till kommunens riktlinjer för stadsbyggnad.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Bengtsson (SD) yrkar som ett ändringsyrkande att motionens första Attsats skall 
anses tillgodosedd samt att motionens andra Attsats skall anses bifallen. 
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Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer fråga om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Mattias 
Bengtssons (SD) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
Mattias Bengtssons (SD) ändringsyrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag avslås med hänvisning till att STUBO AB redan idag följer de 
direktiv och riktlinjer som gäller för Ulricehamns kommun. 
 
Motionens andra förslag avslås med hänvisning till kommunens riktlinjer för stadsbyggnad.  
 
Reservationer 
Mattias Bengtsson (SD), Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot 
beslutet.  
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Stubo 
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§ 130 Svar på motion om att se över rutinerna för gräsklippning vid 
informationstavlor 

  
 
 
§ 130/2018 
 

Svar på motion om att se över rutinerna för 
gräsklippning vid informationstavlor 
Dnr 2016/691 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) att 
berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för 
gräsklippning vid informationstavlorna så att turisterna inte ska behöva gå i halvmeter högt 
gräs. 
 
Verksamhet kommunservice har tagit fram rutiner för hur skötsel av grönytor vid 
informationstavlor ska hanteras. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 199 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-19 från servicechef 
3 Motion om att se över rutinerna gräsklippning vid informationstavlor 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kommunservice 
tagit fram rutiner för hur skötsel av grönytor vid informationstavlor ska hanteras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kommunservice 
tagit fram rutiner för hur skötsel av grönytor vid informationstavlor ska hanteras. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
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§ 131 Svar på motion om rutiner för tömning av papperskorgar 

  
 
 
§ 131/2018 
 

Svar på motion om rutiner för tömning av 
papperskorgar 
Dnr 2016/693 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) att 
berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för tömning 
av papperskorgar i hela Ulricehamns kommun, så att den sanitära olägenheten vid 
papperskorgen som sitter på Västgötaleden i höjd med prångens camping upphör. 
Motionärerna yrkar också att berörd förvaltning får i uppdrag att inspektera alla 
papperskorgar i Ulricehamns kommun och iordningsställa de papperskorgar som är trasiga 
eller felvända. 
 
Rutiner för tömning av papperskorgar finns framtagna och en översyn av papperskorgar görs 
varje år efter att vintern är över då det inte är ovanligt att dessa tar stryk av till exempel 
snöröjning.  
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 200 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-15 från servicechef  
3 Motion om att se över rutinerna för tömning av papperskorgar 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att rutiner finns framtagna och 
att en översyn av papperskorgar görs efter varje vinter. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att rutiner finns framtagna och 
att en översyn av papperskorgar görs efter varje vinter. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
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§ 132 Svar på motion om våldsbejakande extremism 

  
 
 
§ 132/2018 
 

Svar på motion om våldsbejakande extremism 
Dnr 2017/665 
 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh, vänsterpartiet inkom med en motion 2017-09-22 där han yrkar på att en 
handlingsplan upprättas för Ulricehamns kommun för att motverka våldsbejakande 
extremism.  
 
En handlingsplan är nu upprättad. Handlingsplanen ska öka kunskapen om begreppet 
våldsbejakande extremism i kommunens verksamheter. Den ska tydliggöra 
ansvarsfördelningen inom området samt påvisa vikten av ett förebyggande arbete och 
agerande i tidigt skede för enskilda individer och deras familjer. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 201 
2 Tjänsteskrivelse 2018-05-02 från kanslichef 
3 Motion om våldsbejakande extremism 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett då en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism är upprättad och antagen av kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Sundg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett då en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism är upprättad och antagen av kommunstyrelsen.  
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
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§ 133 Svar på motion om att pröva funktionsupphandling på sim- och 
sporthallen 

  
 
 
§ 133/2018 
 

Svar på motion om att pröva funktionsupphandling på 
sim- och sporthallen 
Dnr 2017/678 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Roger Wilhelmsson (M) att kommunfullmäktige 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda och sedan genomföra en 
funktionsupphandling av sim- och sporthallen med målsättning att uppnå det som beskrivs i 
motionen. 
 
I budget 2018 (Budget 2018 och ekonomisk plan 2019–2020, KF 2017-11-23 § 203) finns 
medel avsatta för renovering och tillbyggnad av sim- och sporthallen och i mars beviljades 
förvaltningen medel till projektering (KS 2018-03-01 § 60). Förvaltningen kommer under 
2018 att genomföra projektering i enlighet med den ambitionsnivå som är beslutad i budget 
2018. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 202 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-20 från servicechef 
3 Motion funktionsupphandling sim- och sporthallen 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till fattade beslut om att kommunen ska renovera samt 
bygga till sim- och sporthallen genom att medel finns avsatta i den beslutade budgeten för 
2018 (KF 2017-11-23 § 203) och att medel för projektering beviljats (KS 2018-03-01 § 60). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Wilhelmsson (M) yrkar på återremiss för att få motionen korrekt beredd.  
 
Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Mikael Levander (NU) yrkar som ett tilläggsyrkande att förvaltningen omgående ges följande 
uppdrag i kommande projekteringsfas av simhallen: 
Att en nulägesanalys görs. 
Att en omvärldsanalys görs. 
Att en behovsanalys görs. 
Att en konkurrensanalys görs. 
Att det tittas på alternativa utvecklingar och tillägg. 
 
Richard Hallifax (M) yrkar bifall till Roger Wilhelmssons (M) återremiss. 
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Roland Eriksson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till Roger Wilhelmssons (M) återremiss. 
 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller ska återremitteras och finner 
att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Ordföranden (S) ställer fråga om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Mikael Levanders 
(NU) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael 
Levanders (NU) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till fattade beslut om att kommunen ska renovera samt 
bygga till sim- och sporthallen genom att medel finns avsatta i den beslutade budgeten för 
2018 (KF 2017-11-23 § 203) och att medel för projektering beviljats (KS 2018-03-01 § 60). 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
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§ 134 Avsägelse av uppdrag som ledamot i samverkansnämnd IT Crister Persson 
(C) 

  
 
 
§ 134/2018 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
samverkansnämnd IT Crister Persson (C) 
Dnr 2018/392 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-03-05 avsäger sig Crister Persson (C) uppdrag som ledamot i 
samverkansnämnd IT. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Tranemo 2018-03-05, § 19, 
lämnas förslag om ny ledamot i samverkansnämnd IT; Lennart Haglund (C). 
 
Beslutsunderlag 

1 Valärende - avsägelse från Crister Persson (C)  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande (S) föreslår att Crister Persson(C) befrias från uppdraget. 
 
Till ny ledamot i samverkansnämnd IT utses Lennart Haglund (C). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Crister Persson(C) befrias från uppdraget. 
 
Till ny ledamot i samverkansnämnd IT utses Lennart Haglund (C). 
 
Beslutet lämnas till 
Crister Persson genom Tranemo kommun 
Lennart Haglund genom Tranemo kommun 
Samverkansnämnd IT 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 


