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§ 251 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 251/2018 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om att förvaltningen 
kommer att lägga ut en ny bilaga i ärende 9 då det visat sig att en motion saknas i 
redovisningen. 
 
Vidare informerar han om att Sebastian Gustavsson (M) har lämnat in ett initiativärende. 
Det läggs till på ärendelistan som ärende 39 och kommer att läggas ut i Net publicator. 
 
Det finns inga planerade föredragningar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista fastställs. 
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§ 252 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 252/2018 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om att det ska väljas ett nytt 
presidium i direktionen för kommunalförbundet. Det ska tillsättas en valberedning som ska ta 
fram förslag på kandidater till uppdrag inom kommunalförbundet under nästkommande 
mandatperiod. Alla berörda partier kommer få information från kommunalförbundets kansli. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 253 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 253/2018 
 

Förvaltningens information 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 254 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-10-04 

  
 
 
§ 254/2018 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-10-04 
Dnr 2018/10 
 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 
2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 590/2018 

2018/487 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Kultur och fritidschef 2018-08-07 

2.16 Nr 631/2018 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-08-30 

2.17 Nr 604/2018 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-08-08 

2.19 Nr 584/2018 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2018-08-08 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 627/2018 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2018-08-30 

3.17 

Nr 628/2018 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-08-23 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 613/2018 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2018-08-27 
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4.6 

Nr 615/2018, 626/2018 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Exploateringsingenjör 2018-08-27, 2018-08-30 

4.9 

Nr 612/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-08-23 

4.11 

Nr 606/2018 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Exploateringsingenjör 2018-08-20 

4.13 

Nr 596/2018,  
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-08-17 

4.14 

Nr 643/2018 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp 
och teckna avtal avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens 
fastigheter 
Verksamhetschef 2018-04-26 

4.16 

Nr 641/2018, 642/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-08-23, 2018-08-13 

4.18 

Nr 588/2018, 608/2018, 614/2018, 632/2018, 656/2018 
2018/518, 2018/532, 2018/539, 2018/544, 2018/566 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2018-05-15, 2018-08-21, 2018-08-31, 2018-09-07 

5 Fritidsärenden 

5.4 

Nr 605/2018 
2018/525 
Yttrande Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2018-08-20 

6 Kulturärenden 
7 Personalärenden 

7.1 

Nr 576/2018, 577/2018, 578/2018, 579/2018, 580/2018,581/2018, 582–
583/2018, 585/2018, 589/2018, 593/2018, 601/2018, 607/2018, 617/2018, 
618/2018, 619/2018, 620/2018, 629/2018, 644-645/2018, 648/2018, 649-
652/2018, 655/2018,  
657-658/2018, 659/2018, 660-662/2018 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget 
Verksamhetschef 2018-06-28, 2018-06-21, 2018-06-28, 2018-06-21, 2018-
08-13,  
2018-08-16, 2018-08-17, 2018-08-14, 2018-08-30, 2018-08-30, 2018-09-
03, 
Sektorchef 2018-07-18, 2018-06-12, 2018-06-21, 2018-08-16, 2018-08-20, 
2018-08-16, 2018-07-08, 2018-08-16 
Enhetschef 2018-08-13, 2018-08-15, 2018-08-30, 2018-08-27 
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7.7 

Nr 575/2018, 587/2018, 591/2018, 592/2018, 611/2018, 616/2018, 622-
625/2018, 630/2018, 634/2018, 635-637/2018, 638/2018, 639/2018, 
640/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2018-08-09, 2018-?-?, 2018-08-16, 2018-08-07, 2018-08-17, 
2018-08-29, 2018-09-03, 2018-08-30, 2018-09-03, 2018-09-04 
Verksamhetschef 2018-08-16, 2018-08-20 

8 Planärenden 

8.1 

Nr 586/2018, 621/2018 
Teckna planavtal 
Enhetschef 2018-08-14 
Exploateringsingenjör 2018-08-28 

9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 
11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 

familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 
11.22 Nr 594/2018, 595/2018 

2018/522, 2018/523 
Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan kommun 
samt beslut i fråga om mottagande av ärende 
Enhetschef 2018-07-12 

11.31 a Nr 646–647/2018 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2018-09-04 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 
17 Grundsärskolan 
18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.1 

Nr 633/2018, 653–654/2018 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2018-08-27, 2018-08-23 

21.2 

Nr 597/2018, 598–599/2018, 600/2018, 602/2018, 603/2018, 609–
610/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2018-02-27, 2018-07-04, 2018-03-02, 2018-08-13, 2018-
02-15,  
2018-08-23 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 255 Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 255/2018 
 

Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige 
Dnr 2018/531 
 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdesdagar 2019 har tagits fram för kommunfullmäktige. 
Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start kl. 18.00, sessionssalen i 
stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-07 från kanslichef  
2 Sammanträdestider 2019 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige fastställs: 
31 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
23 maj 
19 juni (onsdag) 
26 september 
24 oktober 
21 november 
19 december 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige fastställs: 
31 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
23 maj 
19 juni (onsdag) 
26 september 
24 oktober 
21 november 
19 december 
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§ 256 Revisionsrapporter, stiftelser och donationsfonder år 2017 

  
 
 
§ 256/2018 
 

Revisionsrapporter, stiftelser och donationsfonder år 
2017 
Dnr 2018/509 
 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2017 överlämnas härmed 
avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 
 
Under 2017 har länsstyrelsen beslutat om att elva stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2018. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-30 från ekonomichef 
2 Gerda Stombergs minne ÅR 2017-12-31 
3 Sociala Samfonden 2017 
4 Övriga stiftelser 2017 
5 Revisionsrapport 2017 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2017. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2017 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2017 läggs till 
handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Inga-Kersti Skarland (S) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2017. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2017 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2017 läggs till 
handlingarna. 
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§ 257 Redovisning av uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
2018 

  
 
 
§ 257/2018 
 

Redovisning av uppdrag från Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 2018 
Dnr 2018/563 
 
 
Sammanfattning 
I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober 
redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen 
och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen 
innefattar även de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-06 från kanslichef 
2 Förteckning över pågående och avslutade uppdrag per den 20180831 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
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§ 258 Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2018 

  
 
 
§ 258/2018 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
hösten 2018 
Dnr 2018/562 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2018-09-06 från kanslichef 
2 Förteckning över motioner och medborgarförslag hösten 2018 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
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§ 259 Budget- och verksamhetsuppföljning 2018-08-31 

  
 
 
§ 259/2018 
 

Budget- och verksamhetsuppföljning 2018-08-31 
Dnr 2018/547 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2018-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2018. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 
  
Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
66,6 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 30,7 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +34,9 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2018 är följaktligen 4,2 mnkr bättre än budget. 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli något lägre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till -0,7 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 4,9 mnkr 
bättre än budgeterat.   
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 105 mnkr. Den budgeterade investeringsvolymen 
för 2018 uppgår till 251,7 mnkr. Investeringarna under årets åtta första månader uppgår till 
41,5 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-09-20 från ekonomichef 
2 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2018 
3 Uppföljning av mål och uppdrag 2018-08-31 
4 Pensionsportföljen 2018-08-31 
5 Uppföljning av resursfördelningsmodell för förskolan T2 2018 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2018 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.  
 
Rapporten per augusti 2018 avseende kommunens pensionsportfölj godkänns.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2018 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.  
 
Rapporten per augusti 2018 avseende kommunens pensionsportfölj godkänns.  
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§ 260 Skattesats år 2019 för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 260/2018 
 

Skattesats år 2019 för Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/546 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för 
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det 
följande året under oktober månad.  
 
Budget/flerårsplan 2019-2021, ekonomiska styrprinciper, skattesats 2019 mm, ska fastställas 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut föreslås 
utdebiteringen för 2019 oförändrad till 21:05 per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-03 från ekonomichef  
 
Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utdebiteringen för 2019 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utdebiteringen för 2019 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona. 
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§ 261 Förvärv av fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 

  
 
 
§ 261/2018 
 

Förvärv av fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 
1:31 
Dnr 2018/476 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn 
Sanatorieskogen 1:31 för 2,7 mnkr. Förvärvet innebär att kommunen förenklar och 
säkerställer möjligheten att planlägga och vidareutveckla marken som bland annat angränsar 
till det nya bostadsområdet vid Stadsskogen. 
 
Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2018 avsatt 7,0 mnkr för investering i 
mark och exploateringsverksamhet. Ersättningen som ska betalas av kommunen till ägaren 
av Sanatorieskogen 1:31 inryms i befintlig investeringsbudget för 2018. Övriga driftkostnader 
beaktas i budget 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Köpekontrakt Sanatorieskogen 1:31 
3 Kartor 
4 Investeringskalkyl avseende fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 

 
Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 enligt bifogat 
köpekontrakt. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31, 
för 2,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet 
i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Driftkostnader om 95 tkr/år beaktas i budget 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 enligt bifogat 
köpekontrakt. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31, 
för 2,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet 
i investeringsbudgeten för 2018. 
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Driftkostnader om 95 tkr/år beaktas i budget 2019. 
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§ 262 Försäljning av industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 

  
 
 
§ 262/2018 
 

Försäljning av industrimark från fastigheten 
Ulricehamn Vist 10:2 
Dnr 2018/561 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från 
fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 
722 235 kronor.  
 
Köpeskillingen ska reduceras eftersom att del av industrimarken, om 8 563 m2, som Engtex 
AB vill förvärva är av betydligt sämre beskaffenhet än övrig industrimark som har sålts inom 
Vist industriområde. Det erfordras omfattande investeringar för att iordningställa marken till 
en standard som motsvarar övrig försåld industrimark. Gällande taxa (2018) för 
industrimark inom Vist industriområde om 70 kr/m2, som tillämpas på övrig mark som 
överlåts till Engtex AB, är av den anledningen inte tillämplig på del av industrimarken om 
8 563 m2. 
 
Exploateringsenheten har bedömt marknadsvärdet på industrimarken om 8 563 m2 till 5 
kr/m2 beaktat rådande förhållanden. Köpeskillingen reduceras således med 556 595 kronor 
(8 563 m2 x (70-5 kr/m2)). 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-06 från samhällsbyggnadschef 
2 Översiktlig karta 
3 Köpeavtal - försäljning av industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 

 
Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 
10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor enligt bifogat 
köpeavtal. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 
10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor enligt bifogat 
köpeavtal. 
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§ 263 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 

  
 
 
§ 263/2018 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 2, 2018 
Dnr 2018/526 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2018-08-16 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 

 
Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
I kvartalsrapporten finns tre beslut om bostad för vuxna inom funktionsnedsättning och 
enligt LSS som ej har verkställts inom tre månader. Skälen för dröjsmål är att ledig bostad 
saknas. Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla till kommunstyrelsen vilken strategi som 
finns för att lösa frågan så att personer som enligt lag har rätt till boende också får sitt behov 
tillgodosett inom rimlig tid. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
I kvartalsrapporten finns tre beslut om bostad för vuxna inom funktionsnedsättning och 
enligt LSS som ej har verkställts inom tre månader. Skälen för dröjsmål är att ledig bostad 
saknas. Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla till kommunstyrelsen vilken strategi som 
finns för att lösa frågan så att personer som enligt lag har rätt till boende också får sitt behov 
tillgodosett inom rimlig tid. 
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§ 264 Svar på motion om grönare omgivning för framtida generationer 

  
 
 
§ 264/2018 
 

Svar på motion om grönare omgivning för framtida 
generationer 
Dnr 2015/317 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att Ulricehamns kommun utreder möjligheten: 

1. Att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar 
2. Vilket trädslag samt var planteringen är lämpligast 
3. Att inrätta en ceremoni för att årligen uppmärksamma planteringen där alla 

ettåringar exempelvis får ett diplom som representerar deras del av det gemensamma 
trädet. 

Förvaltningen ser att det är möjligt att plantera ett träd per år för alla ettåringar och att 
trädet ska märkas ut samt uppmärksammas på lämpligt sätt. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-19 från servicechef 
2 Motion om Grönare omgivning för framtida generationer 

 
Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag att varje år plantera ett träd för 
kommunens alla ettåringar. Trädet ska märkas ut och uppmärksammas på lämpligt sätt. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag att varje år plantera ett träd för 
kommunens alla ettåringar. Trädet ska märkas ut och uppmärksammas på lämpligt sätt. 
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§ 265 Svar på motion om åtgärd vid motorväg 

  
 
 
§ 265/2018 
 

Svar på motion om åtgärd vid motorväg 
Dnr 2017/156 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda vilka olika genomförbara åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta 
med området vid sidan om motorvägen, där Skrotfrag idag har sin verksamhet. Motionären 
föreslår även att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad de olika alternativen kostar och 
att politiken skyndsamt, efter att de erhållit utredningen och prisförslag vidtar lämplig 
åtgärd. 
 
Ifall en åtgärd skulle utföras längs med RV 40 så är det trafikverket som är väghållare. 
Trafikverket anser inte att en åtgärd är befogad med hänvisning till att kostnaderna bedöms 
överstiga nyttan. En åtgärd från trafikverkets sida skulle i detta fall innebära ett insynsskydd. 
 
Från förvaltningens sida anses en utredning i nuläget inte vara motiverad, med hänvisning 
till att förvaltningen är medveten om rubricerat område och förslaget kommer tas i beaktning 
vid framtida planering.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-07 från samhällsbyggnadschef 
2 Rev. motion om åtgärd vid motorvägen 

 
Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det i nuläget inte anses motiverat att starta en 
utredning på beskriven plats. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Bogren (NU) yrkar på återremiss av ärendet p.g.a. att olika alternativ inte har utretts, 
inte heller har kostnadsalternativen presenterats. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det i nuläget inte anses motiverat att starta en 
utredning på beskriven plats. 
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§ 266 Svar på motion om att utöka skolskjutsen 

  
 
 
§ 266/2018 
 

Svar på motion om att utöka skolskjutsen 
Dnr 2017/675 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att alla elever ska erbjudas att resa med skolskjuts 
eller bussar. Det gäller för de elever som är boende utmed de sträckor/linjer som bussar eller 
skolskjuts körs.  
 
Efter det att motionen inkom har kommunstyrelsen beslutat om nya skolskjutsregler i 
kommunen. Kommunstyrelsen har således redan nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts 
som ska erbjudas i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-12 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om att utöka skolskjuts 

 
Ordförandens förslag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om vilken skolskjuts som 
ska erbjudas i kommunen efter det att motionen inkom.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) konstaterar att det finns två förslag, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om vilken skolskjuts som 
ska erbjudas i kommunen efter det att motionen inkom.  
 
Reservationer 
Jan-Olof Sundh (V) och Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 267 Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen 

  
 
 
§ 267/2018 
 

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen 
Dnr 2018/535 
 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdesdagar 2019 har tagits fram för kommunstyrelsen. Sammanträden i 
kommunstyrelsen genomförs med start kl. 08.00, sessionssalen i stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-07 från kanslichef 
2 Sammanträdestider 2019 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen fastställs: 
10 januari 
7 februari 
7 mars 
4 april 
2 maj 
3 juni (måndag) 
22 augusti 
5 september 
3 oktober 
31 oktober 
2 december (måndag) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Följande sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen fastställs: 
10 januari 
7 februari 
7 mars 
4 april 
2 maj 
3 juni (måndag) 
22 augusti 
5 september 
3 oktober 
31 oktober 
2 december (måndag) 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 268 Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik 

  
 
 
§ 268/2018 
 

Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik 
Dnr 2018/515 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investeringar i välfärdsteknik, 1,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredställande säkerhet och 
mobilitet. Investeringen är uppdelad i fyra delinvesteringar: 
- Innelarm på Hökerumsgårdens vård- och omsorgsboende (0,5 mnkr) 
- Nyckelfria medicinskåp (0,2 mnkr) 
- Surfplattor till funktionsnedsättning (0,1 mnkr) 
- 2 stycken moduler till Treserva: HSV-kalender och Hälsoärende (0,2 mnkr) 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Finansiering sker 
genom rekvisition av medel hos Socialstyrelsen för satsning på välfärdsteknik. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 180 tkr per år beaktas i budget 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-04 från socialchef 
2 Investeringskalkyl välfärdsteknik 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Investeringsansökan beviljas. Finansiering sker genom rekvisition av medel hos 
Socialstyrelsen för satsning på välfärdsteknik. 
 
Driftanslag om 180 tkr/år beaktas i budgeten 2019.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Investeringsansökan beviljas. Finansiering sker genom rekvisition av medel hos 
Socialstyrelsen för satsning på välfärdsteknik. 
 
Driftanslag om 180 tkr/år beaktas i budgeten 2019.  
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Ekonomichef  
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§ 269 Investeringsprojekt som överstiger budget med mer än 10 procent 

  
 
 
§ 269/2018 
 

Investeringsprojekt som överstiger budget med mer 
än 10 procent 
Dnr 2018/371 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen skall fortlöpande följa de enskilda kommunala projektens ekonomiska 
utveckling. Om ett enskilt kommunalt objekt avviker negativt eller befaras avvika med mer än 
10 %, dock lägst 500 tkr skall ärendet behandlas av kommunstyrelsen. 
 
Två investeringsprojekt som överstiger budget med mer än 10 procent redovisas särskilt i 
denna tjänsteskrivelse.  
- 48 218, Ombyggnad reception Stadshuset 
- 48 219, Ombyggnation Rum för alla 
 
Kommunstyrelsen har, i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna, kontinuerligt kunnat 
följa de två enskilda projektens ekonomiska utveckling via de uppföljningar som sker varje 
tertial och som kommunstyrelsen behandlar. I denna skrivelse redovisas projekten än mer 
utförligt. 
 
Orsakerna till fördyringarna är framförallt att projekten vuxit och ändrats under byggtiden 
samt att nya förutsättningar uppstått.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-12 från servicechef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Investeringsprojektens avvikelse noteras. 
 
Noteras att förvaltningen informerat kommunstyrelsen om avvikelser i enlighet med 
Ekonomiska styrprinciper. Dessa principer kan dock behöva förtydligas för att klargöra hur 
kommunstyrelsen ska ta del av avvikelser i investeringar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Investeringsprojektens avvikelse noteras. 
 
Noteras att förvaltningen informerat kommunstyrelsen om avvikelser i enlighet med 
Ekonomiska styrprinciper. Dessa principer kan dock behöva förtydligas för att klargöra hur 
kommunstyrelsen ska ta del av avvikelser i investeringar. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet   
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§ 270 Verksamhetsplan för folkhälsoarbete 2019 

  
 
 
§ 270/2018 
 

Verksamhetsplan för folkhälsoarbete 2019 
Dnr 2018/209 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och 
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 374 500 kr för samfinansiering av 
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda 
verksamhetschefer. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-14 från kanslichef 
2 Verksamhetsplan för folkhälsoarbete 2019 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019, inklusive budget, antas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019, inklusive budget, antas. 
 
Beslut lämnas till 
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Kanslichef  
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§ 271 Förvärv av del av fastigheten Ulricehamns Rönneskog 1 

  
 
 
§ 271/2018 
 

Förvärv av del av fastigheten Ulricehamns  
Rönneskog 1 
Dnr 2018/545 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn 
Rönneskog 1 för 1441 tkr. Förvärvet innebär att kommunen köper tillbaka outnyttjad 
industrimark inom Rönnåsens industriområde. 
 
Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för 2018 avsatt 7,0 mnkr för investering i mark 
och exploateringsverksamhet. Nivån på utgiften för att förvärva fastigheten innebär att beslut 
kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i 
investeringsbudgeten för 2018.  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Förvärvet innebär inga utökade driftkostnader utöver 
kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Översiktlig karta över Rönneskog 1 
3 Köpeavtal - förvärv av del av fastigheten Ulricehamn Rönneskog 1 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Rönneskog 1 enligt bifogat 
köpeavtal. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva del av fastigheten Ulricehamn Rönneskog 1 för totalt 
1441 tkr kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i 
investeringsbudget för 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Rönneskog 1 enligt bifogat 
köpeavtal. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva del av fastigheten Ulricehamn Rönneskog 1 för totalt 
1441 tkr kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i 
investeringsbudget för 2018. 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef   
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§ 272 Antagande av regler rörande arrendeavgift 

  
 
 
§ 272/2018 
 

Antagande av regler rörande arrendeavgift 
Dnr 2018/386 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har genom beslut i kommunstyrelsen givit miljö och samhällsbyggnad 
uppdraget att klargöra vilka riktlinjer och policys som gäller för b.la. upplåtelseavgift av mark 
(arrendeavgift) till föreningar. 
 
Exploateringsenheten har arbetat fram ett förslag på regler rörande arrendeavgift som 
reglerar hur en skälig och marknadsmässig arrendeavgift ska bestämmas, för olika 
arrendeändamål samt i vilka fall avgiften reduceras för föreningar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018- 09-07 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler rörande arrendeavgift 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler rörande arrendeavgift antas och börjar gälla omgående. 
 
Förvaltningens uppdrag kopplat till utredning om arrenden avslutas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Regler rörande arrendeavgift antas och börjar gälla omgående. 
 
Förvaltningens uppdrag kopplat till utredning om arrenden avslutas.  
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
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§ 273 Regler för bidrag för resekostnader vid högskolestudier 

  
 
 
§ 273/2018 
 

Regler för bidrag för resekostnader vid 
högskolestudier 
Dnr 2018/542 
 
 
Sammanfattning 
Rabatt på bussresor för högskolestuderande beslutades av kommunstyrelsen 2001-01-04. 
Beslutet innebar att det var möjligt för elever, som studerade på heltid, att ansöka om 
rabatterade bussresor till och ifrån högskoleutbildningar i Borås respektive Jönköping. 
 
Ett förslag på regler för bidrag för resekostnader vid högskolestudier har arbetats fram för att 
klargöra vilka elever som har rätt till bidrag från Ulricehamns kommun för deras 
resekostnader med kollektivtrafik till och ifrån högskoleorten. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-07 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler för bidrag för resekostnader vid högskolestudier 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler för bidrag för resekostnader vid högskolestudier antas och börjar gälla 2019-01-01. 
Reglerna ersätter tidigare regler och beslut i frågan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Regler för bidrag för resekostnader vid högskolestudier antas och börjar gälla 2019-01-01. 
Reglerna ersätter tidigare regler och beslut i frågan. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
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§ 274 Revidering av Riktlinjer för offentlig gestaltning 

  
 
 
§ 274/2018 
 

Revidering av Riktlinjer för offentlig gestaltning 
Dnr 2018/55 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag på reviderade Riktlinjer för offentlig gestaltning. Med 
denna revidering byter riktlinjerna namn till Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig 
miljö. Revideringen innebär att en investeringsbudget för konstnärlig gestaltning ska 
beslutas varje år för investeringar i syfte att konstnärligt gestalta vår offentliga miljö. Det 
kommer införas en styrgrupp och en arbetsgrupp som arbetar med frågor kring konstnärlig 
gestaltning i offentlig miljö.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-10 från servicechef 
2 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö antas och gäller fr.o.m. 2019-01-01 och 
ersätter Riktlinjer för offentlig gestaltning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö antas och gäller fr.o.m. 2019-01-01 och 
ersätter Riktlinjer för offentlig gestaltning. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kultur och fritidschef   
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§ 275 Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta 
personer med spelmissbruk 

  
 
 
§ 275/2018 
 

Komplettering av överenskommelse om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk att även omfatta personer 
med spelmissbruk 
Dnr 2018/426 
 
 
Sammanfattning 
VästKoms styrelse beslutade den 22 maj 2018 att rekommendera kommunalförbunden i 
Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ställa sig 
bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med 
spelmissbruk. Den 1 juni 2018 beslutade Direktionen, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom förslaget om 
komplettering av överenskommelsen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-09-06 från socialchef 
2 Förslag till komplettering av överenskommelse 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun ställer sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta 
personer med spelmissbruk.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun ställer sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta 
personer med spelmissbruk.  
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Socialchef    
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§ 276 Svar på medborgarförslag om att Ulricehamns kommun bör bli 
koldioxidneutralt 

  
 
 
§ 276/2018 
 

Svar på medborgarförslag om att Ulricehamns 
kommun bör bli koldioxidneutralt 
Dnr 2017/19 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Kjell Arvidsson att (1) alla politiker ska skaffa sig en korrekt 
världsbild, samt att kommunen ska (2) kartlägga och beräkna sitt ekologiska fotavtryck, (3) 
vidta åtgärder för att minska det ekologiska fotavtrycket, (4) att åtgärderna fokuseras på 
områdena, äta mindre med kött, inte slänga någon mat, ta ansvar för sin egen elproduktion, 
resa mindre, bo på mindre yta, köpa mindre kläder och återvinna allt så effektivt som möjligt, 
(5) målet ska vara att minska det ekologiska fotavtrycket till 1:1, och (6) målet ska också vara 
att kommunen är koldioxidneutralt. Alla beslutsfattare i kommunen utbildas och får 
kontinuerligt aktuella omvärldsanalyser. En kartläggning av kommunens ekologiska avtryck 
innebär ett omfattande arbete som kommer att kräva stora resurser, likaväl som en 
kartläggning av den kommunala verksamheten. De åtgärder som föreslås i 
medborgarförslaget är åtgärder som kommunen redan arbetar med och därmed arbetar 
kommunen redan med att minska sitt ekologiska fotavtryck. Kommunen har inte rådighet 
över all verksamhet i kommunen som påverkar det ekologiska fotavtrycket varför målet i 
punkt 4 är orealistiskt. Det andra föreslagna målet om koldioxidneutralitet är ett område där 
kommunen arbetar med åtgärder för att minska koldioxidutsläpp i den egna verksamheten. 
Medborgarförslaget bör därför avslås i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-11 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om att Ulricehamns kommun bör bli koldioxidneutrala, minska 

konsumtion från fyra jordklot till ett jordklot 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås i sin helhet då en kartläggning av 
kommunens ekologiska fotavtryck skulle ta stora resurser och att föreslagna mål och åtgärder 
i medborgarförslaget redan har åtgärdats, arbetas med och/eller ingår i kommunens 
strategier. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar på återremiss eftersom förslaget inte är förenligt med innehållet 
i styrdokumentet ”Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor”.  
 
Ordförande (S) påpekar att det styrdokument som hänvisas till ännu inte är behandlat av 
kommunfullmäktige tillsammans den konsekvensbeskrivning som kommunstyrelsen har i 
uppdrag att ta fram. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-10-04 
Sida 36 av 49 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsutgång 
Ordföranden (S) frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås i sin helhet då en kartläggning av 
kommunens ekologiska fotavtryck skulle ta stora resurser och att föreslagna mål och åtgärder 
i medborgarförslaget redan har åtgärdats, arbetas med och/eller ingår i kommunens 
strategier. 
 
Reservationer 
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Kjell Arvidssson 
Kanslichef 
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§ 277 Svar på medborgarförslag om förbifart Rönnåsen - Marbäcksvägen 

  
 
 
§ 277/2018 
 

Svar på medborgarförslag om förbifart Rönnåsen - 
Marbäcksvägen 
Dnr 2017/568 
 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Rein Kotkas som föreslår att en förbifart byggs från 
Rönnåsen ned till Marbäcksvägen och all tung trafik förbjuds på Tre Rosors väg. 
 
En framtida förbifart öster om centralorten finns utpekad i kommunens översiktsplan.  
Att finansiera och bygga förbifarten är i första hand ett statligt ansvar. För kommunen är det 
en ständigt aktuell fråga att påtala för staten att förbifarten bör lyftas in och prioriteras i 
Trafikverkets planer för utbyggnad av infrastruktur. Förbifarten finns med anledning av 
kommunens aktiva arbete med i den regionala infrastrukturplanen som en kandidat till brist. 
Kommunens inriktning är att förbifarten på sikt ska byggas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-13 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag - Bygg en förbifart Rönnåsen- Marbäcksvägen 
3 Yttrande över Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 

2018-2029 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning då en förbifart finns utpekad i 
översiktsplanen och kommunens inriktning är att denna på sikt ska byggas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar på återremiss eftersom den här frågan är angelägen för vår 
kommun då den tunga trafiken som mestadels går på Tre rosors väg och Strandvägen har en 
stor negativ inverkan på miljön i tätorten plus att en massa barn springer där.  Miljöpartiet 
anser därför att kommunen bör arbeta mer aktivt med trafikverket. Här tycker Miljöpartiet 
att frågan om förskotteringsfinansiering eller lån till trafikverket bör utredas. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning då en förbifart finns utpekad i 
översiktsplanen och kommunens inriktning är att denna på sikt ska byggas. 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-10-04 
Sida 38 av 49 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Beslut lämnas till 
Rein Kotkas 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 278 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i stadsparken 

  
 
 
§ 278/2018 
 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i 
stadsparken 
Dnr 2017/620 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Sandra Saly att det anläggs en inhägnad hundrastgård i 
Ulricehamn, förslagsställaren pekar på att stadsparken vore ett perfekt område för en 
hundrastgård. Frågan om hundrastgårdar har sedan tidigare hanterats i kommunen och 
kommunen har beslutat att inte åta sig ansvaret för hundrastgårdar. Bedömningen är att det 
finns andra behov som är mer prioriterade och ligger inom det kommunala ansvarsområdet.  
 
Kommunen ser dock att det på en lämplig plats kan finnas möjlighet att ge exempelvis en 
hundförening i kommunen möjlighet att nyttja mark för att ansvara för en egen 
hundrastgård. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-28 från Samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om hundrastgård i stadsparken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen beslutat att inte åta sig 
ansvaret för hundrastgårdar. 
 
Förslaget sänds till budgetutskottet inför budget 2020 där en redovisning av 
investeringskostnad och av driftskostnad ska göras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen beslutat att inte åta sig 
ansvaret för hundrastgårdar. 
 
Förslaget sänds till budgetutskottet inför budget 2020 där en redovisning av 
investeringskostnad och av driftskostnad ska göras. 
 
Beslut lämnas till 
Sandra Saly  
Samhällsbyggnadschef 
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§ 279 Svar på medborgarförslag om skolbussresor årskurs 7, 8, 9 samt 
gymnasiet 

  
 
 
§ 279/2018 
 

Svar på medborgarförslag om skolbussresor årskurs 7, 
8, 9 samt gymnasiet 
Dnr 2017/654 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att alla elever i årskurs 7, 8, 9 och gymnasiet ska 
kunna bruka befintliga skolbussar utan kostnad.  
 
Efter det att medborgarförslaget inkom har kommunstyrelsen beslutat om nya 
skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har således redan nyligen tagit ställning till 
vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-12 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om skolbussresor årskurs 7, 8, 9 samt gymnasiet 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om vilken 
skolskjuts som ska erbjudas i kommunen efter det att medborgarförslaget inkom.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om vilken 
skolskjuts som ska erbjudas i kommunen efter det att medborgarförslaget inkom.  
 
Beslut lämnas till 
Karin Aiff  
Samhällsbyggnadschef 
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§ 280 Svar på medborgarförslag om beläggning och belysning på gångväg mellan 
Fridhemsgatan och Tre Rosors väg 

  
 
 
§ 280/2018 
 

Svar på medborgarförslag om beläggning och 
belysning på gångväg mellan Fridhemsgatan och  
Tre Rosors väg 
Dnr 2018/2 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Gisela och Sture Hellstrand att gångvägen mellan 
Fridhemsgatan och Tre Rosors väg rustas upp med ny beläggning och belysning. I 
medborgarförslaget påtalas att det är många som använder denna sträcka som sin gång-, löp- 
eller cykelväg. Enligt medborgarförslaget blir det en trygghetskänsla med belysning under 
den mörka delen av dygnet.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-12 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om beläggning och belysning på gångväg mellan Fridhemsgatan och 

Tre Rosors väg 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas med hänvisning till sträckan mellan Fridhemsgatan och Tre Rosors 
väg ska rustas upp med ny beläggning och belysning under 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas med hänvisning till sträckan mellan Fridhemsgatan och Tre Rosors 
väg ska rustas upp med ny beläggning och belysning under 2018. 
 
Beslut lämnas till 
Gisela och Sture Hellstrand 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 281 Svar på medborgarförslag om bosättningskrav för köparen av kommunala 
villatomter för att undvika spekulation 

  
 
 
§ 281/2018 
 

Svar på medborgarförslag om bosättningskrav för 
köparen av kommunala villatomter för att undvika 
spekulation 
Dnr 2018/8 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gert-Uno Holmberg att det införs 
bosättningskrav för köparen av kommunala villatomter för att undvika spekulation. 
 
Ulricehamns kommun säljer inte kommunala villatomter till underpris utan till 
marknadsvärdet. I ett planerat villaområde uppskattas villatomtens marknadsvärde 
(reservationspris) genom en eller fler oberoende expertvärderingar. Budgivning tillämpas om 
det är flera spekulanter på samma villatomt. Köparens möjlighet att spekulera i kommunala 
villatomter sätts då ur spel eftersom att tomterna inte säljs till underpris utan till det högsta 
budet, vilket vanligtvis motsvarar marknadsvärdet. 
 
Kommunen tillämpar dessutom byggnadsskyldighet som en ytterligare åtgärd för att 
motverka spekulation. 
 
Förvaltningens bedömning är således att det redan finns tillräckliga styrmedel för att 
motverka spekulation med kommunala villatomter. Införandet av bosättningskrav kan leda 
till att människor ställer sig tveksamma till att köpa kommunala villatomter i Ulricehamn, 
eftersom att kravet utgör en osäkerhetsfaktor. Kravet innebär dessutom att byggaktörer som 
vågar att satsa i Ulricehamn exkluderas från möjlighet att köpa kommunala villatomter. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-16 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om bosättningskrav för köparen av kommunala villatomter 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen redan har tillräckliga 
styrmedel för att motverka spekulation med kommunala villatomter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen redan har tillräckliga 
styrmedel för att motverka spekulation med kommunala villatomter. 
 
Beslut lämnas till 
Gert-Uno Holmberg 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 282 Svar på medborgarförslag om nolltaxa för alla bussresenärer under en 
viss tid 

  
 
 
§ 282/2018 
 

Svar på medborgarförslag om nolltaxa för alla 
bussresenärer under en viss tid 
Dnr 2018/289 
 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Bengt Birgersson som föreslår att sk nolltaxa för 
ALLA införes under en viss tid på linje 71 i Ulricehamn. 
 
För varje resa som företas med den allmänna kollektivtrafiken kräver Västtrafik att det finns 
ett giltigt färdbevis. Det är således inte möjligt att med nuvarande regler att öppna en enskild 
linje för okontrollerat resande. Den möjlighet kommunen har är att dela ut fria eller till viss 
del subventionerade biljetter i form av tex månadskort. Att subventionera biljetter till fler 
trafikantgrupper är förenat med kostnader som i varje enskilt fall behöver vägas mot 
samhällsnyttan samt prioriteras mot andra angelägna utgifter i kommunens budgetarbete. 
Det finns i nuläget inga medel avsatta för kostnadsfri kollektivtrafik. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om nolltaxa för alla bussresenärer under en viss tid 
3 Re  Medborgarförslag angående nolltaxa för alla bussresenärer under en viss tid 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det med Västtrafiks nuvarande regler inte 
är möjligt att genomföra då varje resa ska ske med ett giltigt färdbevis. Det finns dessutom 
inga medel avsatta för kostnadsfri kollektivtrafik. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det med Västtrafiks nuvarande regler inte 
är möjligt att genomföra då varje resa ska ske med ett giltigt färdbevis. Det finns dessutom 
inga medel avsatta för kostnadsfri kollektivtrafik. 
 
Beslut lämnas till 
Bengt Birgersson 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 283 Svar på medborgarförslag om att kommunen ska utjämna och minska 
avståndskrav för skolkort/skolresor 

  
 
 
§ 283/2018 
 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska 
utjämna och minska avståndskrav för 
skolkort/skolresor 
Dnr 2018/257 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att kommunen utjämnar och minskar avståndskrav 
för skolkort/skolbussresor även omfattande på linjebussar till maximalt 3 kilometer för 
kommunens samtliga elever oavsett vilken av kommunens skolor och samtliga årskurser i 
grundskolan till och med och inklusive gymnasiets elever.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har 
således redan nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-12 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att kommunen utjämna och minskar avstånd 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen nyligen beslutat om 
vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Sundh (V) och Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) konstaterar att det finns två förslag, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen nyligen beslutat om 
vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.  
 
Beslut lämnas till 
Karin Aiff 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 284 Svar på medborgarförslag om ett mer välkomnande Ulricehamn 

  
 
 
§ 284/2018 
 

Svar på medborgarförslag om ett mer välkomnande 
Ulricehamn 
Dnr 2018/349 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt-Göran Eriksson att texten på 
bron vid Ulricehamnsmotet bytes från ”Ulricehamn” till ”Välkommen till Ulricehamn” med 
röda bokstäver, gärna med belysning på kvällen. 
 
Gestaltningen och utformningen kopplat till bron bestämdes inför byggnationen och 
kommunen anser inte att förslaget förbättrar gestaltningen och utformningen. Ordet 
”Välkommen” anser kommunen ska användas när man kör in i en tätort och inte passerar en 
ort. Belysning finns redan på texten på bron och kommunen delar inte förslagsställarens 
uppfattning att färgen ska ändras på texten.   
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om ett mer välkomnande Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslaget inte anses förbättra gestaltningen 
och utformningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslaget inte anses förbättra gestaltningen 
och utformningen. 
 
Beslut lämnas till 
Bengt-Göran Eriksson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 285 Svar på medborgarförslag om att kommunen ska ompröva sitt beslut om 
placering av vindkraftspark i området för Komosse naturreservat 

  
 
 
§ 285/2018 
 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska 
ompröva sitt beslut om placering av vindkraftspark i 
området för Komosse naturreservat 
Dnr 2018/381 
 
 
Sammanfattning 
Gunilla Majqvist har inkommit med ett medborgarförslag eftersom hon tycker det är 
nödvändigt att omarbeta kommunens vindkraftsplan avseende området kring Komosse och 
Grönahög. För att säkerställa att medborgarförslaget tolkats rätt har förvaltningen varit i 
kontakt med förslagsställaren.  
 
Kommunen bedömer att vindkraftsplanen behöver ses över i sin helhet. Kommunfullmäktige 
har gett Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I 
översiktplanearbetet ingår även att revidera det tematiska tillägget för vindkraften. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att kommunen ska ompröva sitt beslut om placering av 

vindkraftspark i området för Komosse naturreservat 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslutade uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslutade uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan. 
 
Beslut lämnas till 
Gunilla Majqvist  
Samhällsbyggnadschef  
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§ 286 Svar på medborgarförslag om att omarbeta kommunens vindkraftsplan 

  
 
 
§ 286/2018 
 

Svar på medborgarförslag om att omarbeta 
kommunens vindkraftsplan 
Dnr 2018/380 
 
 
Sammanfattning 
Anders Uhlin har inkommit med ett medborgarförslag eftersom han tycker det är nödvändigt 
att omarbeta kommunens vindkraftsplan och föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att 
initiera ett sådant arbete omgående.  
 
Kommunen delar förslagsställarens bedömning att vindkraftsplanen behöver omarbetas. 
Kommunfullmäktige har gett Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan. I översiktplanearbetet ingår även att revidera det tematiska tillägget för 
vindkraften.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-12 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att omarbeta kommunens vindkraftsplan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslutade uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslutade uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan.  
 
Beslut lämnas till 
Anders Uhlin 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 287 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2018-10-04 

  
 
 
§ 287/2018 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2018-10-04 
Dnr 2017/830 
 
 
Sammanfattning 
1 Revidering av delegationsordning – samverkansnämnden miljö och bygg 2018-09-04 
2 Protokoll och delårsrapport – Sjuhärads samordningsförbund 2018-09-05 
3 Meddelande från styrelsen – Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän 
Sveriges Kommuner och landsting 2018-09-14 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 288 Initiativärende över situationen på våra grundskolor 

  
 
 
§ 288/2018 
 

Initiativärende över situationen på våra grundskolor 
Dnr 2018/621 
 
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende förslår Sebastian Gustavsson (M) att förvaltningen får i uppdrag att se 
över situationen på grundskolorna och senast på årets sista sammanträde med 
kommunstyrelsen återkomma med en redovisning av situationen och vilka åtgärder man kan 
göra för att komma till rätta med problemen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Initiativärende över situationen på våra grundskolor 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef   
 
 
 
 
 
 
 


