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§ 135 Information 

  
 
 
§ 135/2018 
 

Information 
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om kommande 
ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 136 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 

  
 
 
§ 136/2018 
 

Tjänsteskrivelse Motion om att göra Stora torget mer 
tillgängligt för alla 
Dnr 2018/540 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Cristina Bernevång (KD) att diagonalgången på 
Stora torget snarast byggs om för att göra den tillgänglig för alla. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 137 Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 

  
 
 
§ 137/2018 
 

Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 
Dnr 2018/592 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) och Susanne Arneborg (V) 
att Ulricehamns kommun gör en förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i 
kommunens verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 138 Medborgarförslag Gör om Sturebadet till Playa Ulrica 

  
 
 
§ 138/2018 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag Gör om Sturebadet 
till Playa Ulrica 
Dnr 2018/493 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rein Kotkas att Sturebadet görs om 
till Playa Ulrica. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag Gör om Sturebadet till Playa Ulrica 
2 Bild 1 
3 Bild 2 

 
Ordförandes förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Rein Kotkas 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2018-09-27 

Sida 8 av 31 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 139 Medborgarförslag om att försköna Stureparken 

  
 
 
§ 139/2018 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om att försköna 
Stureparken 
Dnr 2018/508 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rickard Skoglund att Stureparken 
ska förskönas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att försköna Stureparken 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Rickard Skoglund 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2018-09-27 

Sida 9 av 31 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 140 Medborgarförslag gällande grusplanen vid nedre Fredriksberg 

  
 
 
§ 140/2018 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag gällande 
grusplanen vid nedre Fredriksberg 
Dnr 2018/516 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göran Carlström att det görs en 
multiplan, likt den på Lassalyckan och Bogesundsskolan, av den grusplan som finns vid 
nedre Fredriksberg utmed Sträckåsvägen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag gällande grusplanen vid nedre Fredriksberg 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Göran Carlström  
Kommunstyrelsen 
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§ 141 Medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som påverkar 

invånarna 

  
 
 
§ 141/2018 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag angående 
vindkraftsparken i Grönahög som påverkar invånarna 
Dnr 2018/537 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att man ändrar i 
vindkraftsplanen och inför ett avstånd till närmsta hus från vindkraftsverket på 10 gånger 
höjden, (220 m x 10= 2200 m). 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som 
påverkar invånarna 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Lennart Bohlin  
Kommunstyrelsen 
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§ 142 Medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som påverkar 

djur och natur 

  
 
 
§ 142/2018 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag angående 
vindkraftsparken i Grönahög som påverkar djur och 
natur 
Dnr 2018/538 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att kommunen gör en 
grundlig utredning av växt och djurliv i det planerade området för vindkraftspark. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som påverkar djur och natur 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Lennart Bohlin  
Kommunstyrelsen 
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§ 143 Medborgarförslag om att lösa in hus vid problem med ljud från vindkraft 

  
 
 
§ 143/2018 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om att lösa in hus 
vid problem med ljud från vindkraft 
Dnr 2018/549 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att kommunen löser 
in de hus som får problem med ljud från den vindkraftpark som eventuellt kommer att 
byggas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att lösa in hus vid problem med ljud från vindkraft 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Lennart Bohlin  
Kommunstyrelsen 
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§ 144 Medborgarförslag om en säker och avgränsad gång- och cykelväg längs 

Skolhusvägen, Blidsberg 

  
 
 
§ 144/2018 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om en säker och 
avgränsad gång- och cykelväg längs Skolhusvägen, 
Blidsberg 
Dnr 2018/569 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl Johansson att en säker gång- och 
cykelväg längs Skolhusvägen i Blidsberg ska finnas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om en säker och avgränsad gång- och cykelväg längs Skolhusvägen, 
Blidsberg 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Carl Johansson  
Kommunstyrelsen 
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§ 145 Medborgarförslag om fria resor med kollektivtrafik för barn/elever i 

förskola/skola samt personal inom Västtrafiks område 

  
 
 
§ 145/2018 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om fria resor med 
kollektivtrafik för barn/elever i förskola/skola samt 
personal inom Västtrafiks område 
Dnr 2018/570 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anneli Olsson att barn och elever 
inom förskola och skola samt dess personal ska ha fria resor med kollektivtrafik inom 
Västtrafiks område. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om fria resor med kollektivtrafik för barn/elever i förskola/skola samt 
personal inom Västtrafiks område 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Anneli Olsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 146 Medborgarförslag om farthinder på Jönköpingsvägen, Ulricehamn 

  
 
 
§ 146/2018 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om farthinder på 
Jönköpingsvägen, Ulricehamn 
Dnr 2018/571 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Höglund och Ketty Karlsson att 
man anlägger ett eller två farthinder på Jönköpingsvägen i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om farthinder på Jönköpingsvägen, Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Kjell Höglund och Ketty Karlsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 147 Medborgarförslag om att kommunens vindbruksplan bör ses över och 

omarbetas 

  
 
 
§ 147/2018 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om att 
kommunens vindbruksplan bör ses över och 
omarbetas 
Dnr 2018/588 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jonas Engström att kommunen bör 
se över och omarbeta den vindbruksplan som finns. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att kommunens vindbruksplan bör ses över och omarbetas 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Jonas Engström  
Kommunstyrelsen 
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§ 148 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ett ifrågasatt system 

för sortering av hushållssopor i kommunen 

  
 
 
§ 148/2018 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
ett ifrågasatt system för sortering av hushållssopor i 
kommunen 
Dnr 2018/593 
 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur 
han och majoriteten ställer sig till att detta system som ett kommunalt bolag tagit utan beslut 
i KF vara demokrati? Han undrar också hur ni ser på rågången mellan vad KF beslutar eller 
har att besluta och våra kommunala bolags möjligheter att fatta beslut som motverkar 
fullmäktiges möjligheter att som högsta politiska organ fatta beslut? 
 
Beslutsunderlag 

1 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ett ifrågasatt system för sortering av 
hushållssopor i kommunen 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunsekreterare 
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§ 149 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur många elever som 

kommer sent till skolan varje dag på grund av skolskjuts? 

  
 
 
§ 149/2018 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur 
många elever som kommer sent till skolan varje dag 
på grund av skolskjuts? 
Dnr 2018/594 
 
 
Sammanfattning 
Susanne Arneborg (V) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur många 
elever som kommer sent till skolan varje dag på grund av skolskjuts? 
 
Beslutsunderlag 

1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur många elever som kommer sent till 
skolan varje dag på grund av skolskjuts? 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
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§ 150 Svar på interpellation om översyn av tillgängligheten i kommunen för att 

kunna vistas på offentliga platser 

  
 
 
§ 150/2018 
 

Svar på 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. Kommunfullmäktige beslutade den 2018-06-20 att 
bordlägga interpellationen. På dagens möte svarar kommunstyrelsens ordförande Mattias 
Josefsson (S) på interpellationen. 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Interpellationen anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen anses besvarad. 
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§ 151 Revisionsrapport, Granskning av omfattning och riktlinjer för frivilliga 

bidrag 

  
 
 
§ 151/2018 
 

Revisionsrapport, Granskning av omfattning och 
riktlinjer för frivilliga bidrag 
Dnr 2018/360 
 
 
Sammanfattning 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Omfattning och riktlinjer för frivilliga 
bidrag” som utförts av KPMG. I rapporten redovisas en granskning av Ulricehamns 
kommuns riktlinjer för frivillig bidragsgivning, dess omfattning och den kontroll/uppföljning 
som sker.  Granskningen föranleder ingen kritik gällande det som granskats men ett antal 
förbättringsområden har identifierats i det missiv revisionen upprättat. 
 
Beslutsunderlag 

1 Granskning av omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag 
2 Rapport Frivilliga bidrag Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Granskningsrapporten läggs till handlingarna och förvaltningen ges i uppdrag att revidera 
aktuella dokument utifrån revisorernas förbättringsförslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Granskningsrapporten läggs till handlingarna och förvaltningen ges i uppdrag att revidera 
aktuella dokument utifrån revisorernas förbättringsförslag.  
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kanslichef   
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§ 152 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019 

  
 
 
§ 152/2018 
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2019 
Dnr 2018/460 
 
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2018-06-08 § 20. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2019 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2019-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-09-06 § 235 
2 Tjänsteskrivelse 2018-07-24 från kanslichef 
3 Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs gällande timtaxa till 1 767 
kr/timme och grundavgiften till 1 767 kr. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs gällande timtaxa till 1 767 
kr/timme och grundavgiften till 1 767 kr. 
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   
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§ 153 Ansökan om investeringsmedel för projektering för nya gruppbostäder 

  
 
 
§ 153/2018 
 

Ansökan om investeringsmedel för projektering för 
nya gruppbostäder 
Dnr 2017/506 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av gruppbostäder, 2,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. 
Förstudien visar så här långt att två av de befintliga gruppbostäderna bör kunna byggas om 
för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende. Dessa föreslås 
att projekteras för ombyggnad. Förstudie kopplat till de två andra gruppbostäderna fortsätter 
parallellt med att projekteringen av de första två pågår. 
 
Medel för ombyggnation finns avsatt i investeringsplanen – 6 mnkr 2019, samt 6 mnkr 2020. 
Dock finns inga medel avsatta i investeringsplanen 2018. Förvaltningen avser dock att föreslå 
att nuvarande investeringsplan justeras utifrån att förstudie och evakueringslösning pekar på 
möjligheten att hantera två gruppbostäder åt gången. Uppskattad investeringsutgift kommer 
att ses över inom ramen för budgetarbetet inför 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen, men mot bakgrund 
av det inte finns anslag i investeringsplanen 2018 bör beslut om investeringen fattas av 
kommunfullmäktige. Finansiering av investeringen kan ske genom att anslaget i 
investeringsplanen 2018 avseende ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, kan utgå. I nuläget 
bedöms det inte bli aktuellt att genomföra denna investering, varför anslaget i 
investeringsplanen inte behövs och därför kan strykas. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnader förväntas till följd av projekteringen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-09-06 § 236 
2 Tjänsteskrivelse 2018-06-25 från servicechef 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr, anslås i investeringsbudgeten 
för 2018. 
 
Finansiering av investeringen sker genom att anslaget i investeringsplanen 2018 avseende 
ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, utgår. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar som ett ändringsyrkande att andra beslutsmeningen ändras 
till ”Investeringsmedel för projektering för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr, 
anslås i investeringsbudgeten för 2018.” 
 
Anders Andersson (C) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Inga-Kersti Skarlands (S) 
ändringsyrkande. 
 
Birgit Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Inga-Kersti Skarlands 
(S) ändringsyrkande. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer fråga om kommunfullmäktige beslutar enligt Inga-Kersti Skarlands (S) 
ändringsyrkande eller om ändringsyrkandet avslås och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Inga-Kersti Skarlands (S) ändringsyrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr, anslås i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
Finansiering av investeringen sker genom att anslaget i investeringsplanen 2018 avseende 
ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, utgår. 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
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§ 154 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 

Minne 2017 

  
 
 
§ 154/2018 
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen 
Adolf Molanders Minne 2017 
Dnr 2018/478 
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 
2017. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-09-06 § 237 
2 Tjänsteskrivelse 2018-07-24 från kanslichef 
3 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2017 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017. 
 
Protokollsanteckning 
Anders Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017. 
 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molanders Minne 
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§ 155 Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek 

  
 
 
§ 155/2018 
 

Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek 
Dnr 2018/369 
 
 
Sammanfattning 
Sedan tidigare har lokalprogram för nytt stadsbibliotek antagits av kommunfullmäktige (KF 
2013-06-24 § 114). Då lokalprogrammet är fem år gammalt har dokumentet uppdaterats 
inför arkitekttävling och byggnation. 
I uppdateringen har funktionerna för stadsbiblioteket inte förändrats och utgångpunkten har 
varit det redan antagna lokalprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-09-06 § 238 
2 Tjänsteskrivelse 2018-06-25 från servicechef 
3 Lokalprogram för Ulricehamns nya stadsbibliotek reviderat 180131 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek antas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek antas. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef   
Fastighetschef 
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§ 156 Arkitekttävling för nytt stadsbibliotek, beslut om jury, juryns mandat och 

referensgrupper 

  
 
 
§ 156/2018 
 

Arkitekttävling för nytt stadsbibliotek, beslut om 
jury, juryns mandat och referensgrupper 
Dnr 2016/761 
 
 
Sammanfattning 
Det nya biblioteket är en viktig byggnad för Ulricehamns kommun och en del i utvecklingen 
av stadskärnan. Kommunfullmäktige beslutade i februari (2018-02-22 § 23) att bevilja medel 
till en arkitekttävling. För att säkerställa att arkitekttävlingen är förenlig med Lagen om 
offentlig upphandling kommer den att genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter och 
följa deras modell.  
 
Enligt modellen ska en jury utses. Juryn föreslås bestå av sju personer med följande 
sammansättning: 

- Stadsarkitekt (ordförande) 
- Enhetschef bibliotek och allmänkultur 
- Verksamhetschef fastighet 
- Servicechef 
- VD Näringsliv Ulricehamn AB 
- Två arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter 

 
Juryns mandat handlar enligt modellen bland annat om att besluta om tävlingsprogram och 
vinnare. För att säkerställa politisk förankring föreslås följande gälla juryns mandat vid 
denna tävling: 

- Juryn beslutar om inbjudan och tävlingsprogram efter avstämning med politisk grupp 
bestående av kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med 
mandat i kommunfullmäktige. 

- Juryn beslutar om vinnare och informerar politisk grupp bestående av 
kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige innan vinnaren tillkännages. 

- Juryn utser referensgrupper och deras fokusområden. En av referensgrupperna 
kommer att bestå av politiker. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2018-09-06 § 239 
2 Tjänsteskrivelse 2018-07-11 från servicechef 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Juryns sammansättning och mandat godkänns. Sammansättning av politisk grupp 
(kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige) godkänns. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Josefsson (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att juryn utökas med en person och att 
denna ska representera ICA. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. Därefter ställer han frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt Mattias Josefsson 
(S) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Juryns sammansättning och mandat godkänns. Sammansättning av politisk grupp 
(kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige) godkänns. 
 
Juryn utökas med en person och att denna ska representera ICA. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet  
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§ 157 Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i 

Västra Götaland 

  
 
 
§ 157/2018 
 

Samverkansavtal och beslutsprocess kring 
Naturbruksutbildningar i Västra Götaland 
Dnr 2018/133 
 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2017 hölls överläggningar mellan Västra Götalandsregionen och VästKom, 
vilka företrädde samtliga kommuner inom regionen. Överläggningarna resulterade i ett 
förslag på nytt samverkansavtal. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att säga upp det nuvarande samverkansavtalet, samt att träffa ett nytt 
samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt 
bilagt förslag. 

Sektor lärande föreslår att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp, samt att ett nytt 
samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 
enligt bilagt förslag. 

 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2018-09-06 § 240 
2 Tjänsteskrivelse 2018-08-13 från barn- och utbildningschef 
3 Förslag nytt Samverkansavtal Naturbruksutbildningar 
4 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 - 

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 mellan Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Det nuvarande samverkansavtalet sägs upp och ett nytt samverkansavtal träffas avseende 
Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Det nuvarande samverkansavtalet sägs upp och ett nytt samverkansavtal träffas avseende 
Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. 

 
Beslut lämnas till 
Västra Götalandsregionen 
Västkom 
Boråsregionen 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Tingsholm 
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§ 158 Avsägelse av uppdrag som Ulricehamns kommuns revisor, Lars Karlberg 

(MP) 

  
 
 
§ 158/2018 
 

Avsägelse av uppdrag som Ulricehamns kommuns 
revisor, Lars Karlberg (MP) 
Dnr 2018/467 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-06-21 avsäger sig Lars Karlberg (MP) uppdrag som Ulricehamns kommuns 
revisor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som Ulricehamns kommuns revisor, Lars Karlberg (MP) 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Lars Karlberg (MP) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arne Fransson (MP) meddelar att Miljöpartiet avstår från att nominera någon till uppdraget 
som revisor. 
 
Roland Karlsson (C) föreslår att valet bordläggs till kommande möte. 
 
Ordföranden (S) föreslår att valet av ny revisor bordläggs till kommande möte. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Lars Karlberg (MP) befrias från uppdraget. 
 
Val av ny revisor bordläggs till kommande möte. 
 
Beslut lämnas till 
Lars Karlberg 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Kommunstyrelsen 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 159 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Samverkansnämnden miljö- och 

bygg, Tobias Henning (MP) 

  
 
 
§ 159/2018 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Samverkans-
nämnden miljö- och bygg, Tobias Henning (MP) 
Dnr 2018/507 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-08-04 avsäger sig Tobias Henning (MP) uppdrag som ersättare i 
Samverkansnämnden miljö- och bygg. 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Samverkansnämnden miljö- och bygg 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Tobias Henning (MP) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arne Fransson (MP) nominerar Pernilla Udnaes, Gårdavägen 31, 523 72 Timmele som 
ersättare i Samverkansnämnden miljö- och bygg.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tobias Henning (MP) befrias från uppdraget. 
 
Pernilla Udnaes, Gårdavägen 31, 523 72 Timmele väljs som ersättare i Samverkansnämnden 
miljö- och bygg.  
 
Beslutet lämnas till 
Tobias Henning 
Samverkansnämnden miljö- och bygg 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 160 Avtackning av kommunfullmäktiges presidium 

  
 
 
§ 160/2018 
 

Avtackning av kommunfullmäktiges presidium 
Dnr 2018/605 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) avtackar kommunfullmäktiges 
ordförande Celso Gonçalves (S) och vice ordförande Lars Holmin (M) med var sin 
blomsterbukett och presenter. 
 
 
 
 
 
 
 


