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§ 192 Information 

  
 
 
§ 192/2018 
 

Information 
 
 
Sammanfattning 
Ålderspresident Margareta Juliusson (M) informerar ledamöterna om att det efter 
sammanträdets slut är ombudsval till Sveriges kommuners och landstings kongress 2019.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) informerar om kommande ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 193 Medborgarförslag om att det bör finnas en busskur vid Timmele skola 

  
 
 
§ 193/2018 
 

Medborgarförslag om att det bör finnas en busskur 
vid Timmele skola 
Dnr 2018/686 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lena Fagerberg att det bör finnas en 
busskur vid Timmele skola. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att det bör finnas en busskur vid Timmele skola 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Lena Fagerberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 194 Medborgarförslag om att ta bort en del av första Boråsvägen 

  
 
 
§ 194/2018 
 

Medborgarförslag om att ta bort en del av första 
Boråsvägen 
Dnr 2018/688 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att man tar bort en del 
av första Boråsvägen för att bland annat få ett bättre trafikklimat in i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att ta bort en del av första Boråsvägen 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Lage Eidevåg  
Kommunstyrelsen 
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§ 195 Medborgarförslag om att kommunen bör anta "Förskolebrevet" från Tre 
ska bli noll 

  
 
 
§ 195/2018 
 

Medborgarförslag om att kommunen bör anta 
"Förskolebrevet" från Tre ska bli noll 
Dnr 2018/697 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Linda Wilhelmsson att kommunen 
tar steget att anta ”Förskolebrevet” från Tre ska bli noll, för alla våra barns trygghet och 
rättighet till en barndom utan sexuella övergrepp. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att kommunen bör anta "Förskolebrevet" från Tre ska bli noll 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Linda Wilhelmsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 196 Medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen vid lämplig plats för 
genomfart 

  
 
 
§ 196/2018 
 

Medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen vid 
lämplig plats för genomfart 
Dnr 2018/710 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Persson att Brunnvägen på 
lämplig plats stängs av för genomfart. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen vid lämplig plats för genomfart 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslut lämnas till 
Henrik Persson  
Kommunstyrelsen 
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§ 197 Svar på interpellation angående ifrågasatt system för sortering av 
hushållssopor i kommunen 

  
 
 
§ 197/2018 
 

Svar på interpellation angående 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, kan vara demokrati? Han undrar också hur de 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? Ärendet 
bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-18 och 2018-10-25. 
 
Beslutsunderlag 

1 Svar på interpellation om ett ifrågasatt system för sortering av hushållssopor i 
kommunen 

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

 
Ordförandens förslag till beslut 
Interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. 
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§ 198 Svar på interpellation om attityder i skolan 

  
 
 
§ 198/2018 
 

Svar på interpellation om attityder i skolan 
Dnr 2018/670 
 
 
Sammanfattning 
Evelina Karlsson (V) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
Attityder i skolan. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-25. 
 
Beslutsunderlag 

1 Svar på interpellation - Attityder till skolan 
2 Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om attityder i skolan 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. 
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§ 199 Beslut om vindkraftsprojekt Boarp enligt MB 16:4 

  
 
 
§ 199/2018 
 

Beslut om vindkraftsprojekt Boarp enligt MB 16:4 
Dnr 2015/264 
 
 
Sammanfattning 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB ansöker om tillstånd om att etablera maximalt 17 
vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd på 220 meter i Boarp. För att ett tillstånd ska 
kunna lämnas krävs att kommunen tillstyrker ansökan. Aktuell ansökan görs inom 
kommunens utpekade områden men kräver att undantagsregeln avseende högsta tillåtna 
totalhöjd tillämpas. Förvaltningen gör bedömningen att undantagsregeln inte kan tillämpas 
och att ansökan inte kan tillstyrkas utifrån undantagsregeln, påverkan på Komosses värden 
som riksintresse för friluftsliv samt att risken för påverkan på Natura 2000-områden, 
naturvärden och skyddade arter kvarstår. Försiktighetsprincipen bör tillämpas.  
 
Beslutsunderlag 

1 Utredning vindpark Boarp och vindpark Stigared 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tillståndsansökan till vindkraft, vindpark Boarp i Ulricehamns kommun, avstyrks med stöd 
av 16 kap. 4 § miljöbalken. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. 
 
Protokollsanteckning 
Inga-Kersti Skarland (S) och Emma Magnusson (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Levander (NU) yrkar på avslag på tillståndsansökan till vindpark Boarp. 
 
Roland Karlsson (C) yrkar avslag på Vattenfalls begäran om tillstånd. 
 
Roland Erikssons (L) yrkar att Vattenfalls ansökan om tillståndsprövning för 
vindkraftsverket i Boarp ska tillstyrkas. 
 
Sören Johansson (M), Mattias Josefsson (S), Richard Hallifax (M) yrkar bifall till Roland 
Eriksson (L) förslag.  
 
Eva Arnesson (KD) yrkar avslag på Vattenfalls tillståndsansökan för vindkraftsprojektet 
Boarp för det kan inte anses vara ett undantag från grundregeln i vindkraftsplanen när det 
gäller höjden över 170 meter. 
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Niclas Sunding (SD) yrkar avslag på Vattenfalls ansökan. 
Arne Fransson (MP) och Klas Redin (S) yrkar bifall till Roland Erikssons (L) förslag. 
 
Lars Holmin (M) yrkar bifall till Eva Arnessons (KD) avslagsyrkande. 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Vattenfalls ansökan. 
 
Ingemar Basth (MP) yrkar bifall till Roland Erikssons (L) förslag. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (M) konstaterar att yrkandena om avslag är ganska lika varandra och frågar ifall 
Mikael Levander (NU), Roland Karlsson (C), och Niclas Sunding (SD) kan jämka sig med Eva 
B Arnessons (KD) förslag, vilket de beslutar sig för. 
 
Ordföranden (M) konstaterar att det då finns två förslag. Hon ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Roland Eriksson (L) förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för Roland Eriksson (L) förslag 
Nej-röst för Eva Arnessons (KD) förslag 
 
Vid upprop avges 21 ja-röster och 28 nej-röster. (Bilaga 1 § 199)    
 
Kommunfullmäktige har beslutat enligt Eva Arnessons (KD) förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tillståndsansökan för vindkraftsprojektet Boarp avslås för att det inte kan anses vara ett 
undantag från grundregeln i vindkraftsplanen, när det gäller höjden över 170 meter. 
 
Beslut lämnas till 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation 
Samhällsbyggnadschef 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-11-22 

 Sida 14 av 37 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 200 Beslut om vindkraftsprojekt Stigared enligt MB 16:4 

  
 
 
§ 200/2018 
 

Beslut om vindkraftsprojekt Stigared enligt MB 16:4 
Dnr 2015/266 
 
 
Sammanfattning 
Vattenfall Vindkraft i Sverige AB ansöker om tillstånd om att etablera maximalt 6 
vindkraftverk med en möjlig högsta totalhöjd på 220 meter i Stigared. För att ett tillstånd ska 
kunna lämnas krävs att kommunen tillstyrker ansökan. Aktuell ansökan görs inom 
kommunens utpekade områden men kräver att undantagsregeln avseende högsta tillåtna 
totalhöjd tillämpas. Förvaltningen gör bedömningen att undantagsregeln inte kan tillämpas 
och att ansökan inte kan tillstyrkas utifrån undantagsregeln, påverkan på Komosses värden 
som riksintresse för friluftsliv och riskerna för negativ påverkan på Natura 2000-områden 
och arter med strikt skydd. Försiktighetsprincipen bör tillämpas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Utredning vindpark Boarp och vindpark Stigared 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tillståndsansökan till vindkraft, vindpark Stigared i Ulricehamns kommun, avstyrks med 
stöd av 16 kap. 4 § miljöbalken. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. 
 
Protokollsanteckning 
Inga-Kersti Skarland (S) och Emma Magnusson (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Karlsson (C) yrkar avslag på Vattenfalls ansökan om tillstånd för vindkraftsprojekt 
Stigared. 
 
Eva Arnesson (KD), Mikael Levander (NU) yrkar avslag. 
 
Birgit Andersson (L) tillstyrker ansökan. 
 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Roland Karlsson (C) förslag. 
 
Klas Redin (S) och Ingemar Basth (MP) yrkar bifall till Birgit Andersson (L) förslag. 
 
Beslutsutgång 
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Ordföranden (M) konstaterar att det finns två förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Roland Karlsson (C) förslag. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tillståndsansökan för vindkraftsprojekt Stigared avslås. 
 
Beslut lämnas till 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 201 Ändring av valdistriktsindelning 

  
 
 
§ 201/2018 
 

Ändring av valdistriktsindelning 
Dnr 2018/629 
 
 
Sammanfattning 
Inför 2018 års val till riksdag, kommun och landsting behövde kommunen genomföra ganska 
omfattande förändringar av valdistriktsindelningen för att uppfylla vallagens krav och 
valmyndighetens riktlinjer. Därför behöver kommunen inför europaparlamentsvalet 2019 
endast göra några mindre justeringar av valdistriktsindelningen. Dessa justeringar syftar till 
att inkludera områdena som ligger i direkt närhet till de planerade vallokalerna tillhörande 
valdistrikten Fridhem/Paradiset/Centrum S. och Marbäck/Fredriksberg/Fållorna, så att 
dessa områden ska tillhöra respektive valdistrikt. Motiveringen till de föreslagna ändringarna 
är att de röstberättigade invånare som berörs, skulle få kortare avstånd till den vallokal de 
kan rösta i på valdagen. Därutöver föreslås några mindre ändringar av valdistriktens namn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga 1 - Karta med förslag till ändring av valdistriktsindelning inför 2019 
2 VN protokollsutdrag 4 §, 2018-11-05 

 
Valnämndens förslag till beslut 
Förvaltningens förslag på ändringar i valdistriktsindelningen antas, för att lämnas som 
kommunens förslag till länsstyrelsen.  
 
Ändringarna består i att områdena som ligger i direkt närhet till de planerade vallokalerna 
för valdistrikten Fridhem/Paradiset/Centrum S. och Marbäck/Fredriksberg/Fållorna 
inkluderas i respektive valdistrikt, enligt kartbilaga.   
 
Följande 13 valdistrikt föreslås: 

Gunnarshill/Borgmästarhagen Blidsberg/Dalum/Trädet 

Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs Gällstad/Rånnaväg/Grönahög 

Centrum/Tingsholm N. Hökerum/Nitta 

Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S. Hössna/Liared 

Fridhem/Paradiset/Centrum S. Timmele/Älmestad 

Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp Tvärred/Vegby 

Marbäck/Fredriksberg/Fållorna  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningens förslag på ändringar i valdistriktsindelningen antas, för att lämnas som 
kommunens förslag till länsstyrelsen.  
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Ändringarna består i att områdena som ligger i direkt närhet till de planerade vallokalerna 
för valdistrikten Fridhem/Paradiset/Centrum S. och Marbäck/Fredriksberg/Fållorna 
inkluderas i respektive valdistrikt, enligt kartbilaga.   
 
Följande 13 valdistrikt föreslås: 

Gunnarshill/Borgmästarhagen Blidsberg/Dalum/Trädet 

Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs Gällstad/Rånnaväg/Grönahög 

Centrum/Tingsholm N. Hökerum/Nitta 

Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S. Hössna/Liared 

Fridhem/Paradiset/Centrum S. Timmele/Älmestad 

Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp Tvärred/Vegby 

Marbäck/Fredriksberg/Fållorna  
 
Beslut lämnas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län   
Valnämnden 
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§ 202 Borgen för Ulricehamns Stadshus AB 

  
 
 
§ 202/2018 
 

Borgen för Ulricehamns Stadshus AB 
Dnr 2018/580 
 
 
Sammanfattning 
I samband med omsättning av befintligt lån hos Kommuninvest, i Ulricehamns Stadshus AB, 
i september 2018 uppmärksammades att beslutsformuleringen i det senaste borgensbeslutet 
avseende Ulricehamns Stadshus AB (KF §104, 2011) inte är en så kallad proprieborgen (det 
vill säga ”såsom för egen skuld”). 
 
Anledningen till att Kommuninvest ställer krav på just en proprieborgen är att om ett bolag 
skulle fallera kan de kräva borgensmannen (kommunen) direkt, det vill säga ”såsom för egen 
skuld”, vilket minimerar risken för kreditförlust. 
 
För att Ulricehamns Stadshus AB ska kunna fortsätta ta upp lån och omsätta lån hos 
Kommuninvest krävs därför ett förnyat beslut i kommunfullmäktige om kommunens 
borgensåtagande gentemot bolaget. 
 
Efter omsättning av lån i september 2018 uppgår bolagets låneskuld till 96 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ulricehamns 
Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ulricehamns 
Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
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§ 203 Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2019 

  
 
 
§ 203/2018 
 

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2019 
Dnr 2018/527 
 
 
Sammanfattning 
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och 
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit 
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2019. Taxorna består av taxor och 
beräkningsgrunder för Miljö- och byggnämndens ansvarsområde och kommunstyrelsens 
ansvarområde inom miljö och samhällsbyggnad.  
 
Beslutsunderlag 

1 Taxeöversyn 2019 Miljöenheten 
2 Taxeöversyn 2019 Planenheten 
3 Taxeöversyn 2019 Byggenheten 
4 Taxeöversyn 2019 Exploateringsenheten 
5 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2018 
6 Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter 2019 
7 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2019 
8 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2019 
9 Bilaga 5 Taxa receptfria läkemedel 2019 
10 Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2019 
11 Bilaga 7 Taxa Tobakslagen 2019 
12 Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2019 
13 Bilaga 9 Taxa Bygg 2019 (SKL beräkningsunderlag från 2011) 
14 Bilaga 10 Utredning om planavgifter 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom Miljö och 
byggnämndens ansvarsområde antas.   
 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde antas. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom Miljö och 
byggnämndens ansvarsområde antas.   
 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2019-01-01 inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde antas. 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
Miljö- och byggnämnden  
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§ 204 Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 

  
 
 
§ 204/2018 
 

Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 
Dnr 2018/587 
 
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2019 och ekonomisk plan 2020-2021 avslutades med budgetutskottets möte 2018-09-28. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på 
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningen har inte 
kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2019. Regeringens budgetproposition ska 
presenteras senast i mitten av november 2018. Det finns möjlighet att hantera 
konsekvenserna av statsbudgeten genom en eventuell tilläggsbudget. Förvaltningen kan 
förbereda ett underlag för beslut om tilläggsbudget så snart det finns möjlighet att bedöma 
hur statens budget kan komma att påverka Ulricehamns kommun. 
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 antas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Karlsson (C) yrkar på att ärendet bordläggs till kommande sammanträde. 
 
Celso Silva Gonçalves (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande 
att samtliga partier ges möjlighet att inkomma med en tilläggsbudget. Tilläggsbudgetar kan 
endast hanteras/antas när stadsbudgeten är antagen och tilldelad kommunerna. 
 
Lars Holmin (M) yrkar bifall till Roland Karlsson (C) yrkande. 
 
Beslutsutgång 
Ordförande (M) konstaterar att det finns två förslag, bordläggning och kommunstyrelsens 
förslag med ett tilläggsyrkande. Hon frågar om ärendet ska avgöras i dag eller bordläggas och 
finner att ärendet bordläggs. 
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Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bordläggning av ärendet 
Nej-röst för att avgöra ärendet idag 
 
Vid upprop avges 35 ja-röster och 14 nej-röster. (Bilaga 1 § 204)    
 
Kommunfullmäktige har beslutat att bordlägga ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorchefer  
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§ 205 Svar på motion om att köpa in och ha kvar konstverket i järnvägstunneln 
på banvallen mot Marbäck 

  
 
 
§ 205/2018 
 

Svar på motion om att köpa in och ha kvar 
konstverket i järnvägstunneln på banvallen mot 
Marbäck 
Dnr 2017/646 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen köper in 
konstverket Nocturne som ingick i land art projektet X sites Sjuhäradsrundan. Konstverket 
Nocturne stod i järnvägstunneln på banvallen mot Marbäck under perioden augusti till 
oktober 2017. 
Förvaltningens bedömning är att det är ett konstverk med hög kvalitet som skulle tillföra 
platsen en ny dimension. 
Förvaltningen kommer att ta detta i beaktande vid planeringen av hur medel för offentlig 
gestaltning ska fördelas under 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara under utredning genom att förvaltningen tar med förslaget till 
planeringen av hur medel för offentlig gestaltning ska fördelas under 2019. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara under utredning genom att förvaltningen tar med förslaget till 
planeringen av hur medel för offentlig gestaltning ska fördelas under 2019. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 206 Svar på motion om fler centrumnära parkeringsplatser 

  
 
 
§ 206/2018 
 

Svar på motion om fler centrumnära 
parkeringsplatser 
Dnr 2017/828 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda hur stort behovet är av fler centrumnära parkeringsplatser och var dessa 
kan tillskapas. I utredningen bör man uppmärksamma att ett stort antal parkeringsplatser 
försvinner när biblioteket står färdigt. Utredningen bör ske i dialog med fastighetsägare/ 
näringsidkare, Ulricehamns cityförening och NUAB samt eventuellt andra berörda.  
 
En parkeringsutredning pågår och beräknas vara färdig under hösten 2018. Den utredningen 
kommer visa på vilken beläggningsgrad det varit på parkeringsplatserna i centrum vid olika 
kontrolltillfällen. Utredningen innefattar även dialog med berörda näringsidkare med flera.  
 
När utredningen är klar blir det tydligare att påvisa var det finns ett behov att eventuellt 
tillskapa parkeringsplatser. I samband med byggandet av biblioteket så medger planen att 
det samtidigt kan byggas ett parkeringshus för att på så vis ersätta de parkeringsplatser som 
kommer att försvinna. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om fler centrumnära parkeringsplatser 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående 
parkeringsutredningen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående 
parkeringsutredningen. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-11-22 

 Sida 25 av 37 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 207 Svar på motion om översyn av kommunala parkeringar i centralorten 

  
 
 
§ 207/2018 
 

Svar på motion om översyn av kommunala 
parkeringar i centralorten 
Dnr 2018/204 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över våra kommunala parkeringar i centralorten och lägga upp en åtgärdsplan 
för underhåll av dessa. Motionären föreslår även att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda hur kapaciteten på parkeringarna kan ökas genom att disponera ytorna på ett 
annorlunda sätt och i förekommande fall rita om parkeringsrutorna. 
 
Förvaltningen arbetar med en pågående parkeringsutredning som beräknas vara klar hösten 
2018. Utredningen kommer att visa vilken beläggningsgrad det varit på parkeringsplatserna i 
centrum vid olika mättillfällen.  
 
En översyn av linjemarkeringar utförs en gång om året. Efter det görs en prioritering av vilka 
linjemarkeringar som anses viktiga att måla/lägga massa på ur säkerhetssynpunkt. När 
eventuella åtgärder är klara så sker en översyn av övriga markeringar som till exempel 
parkeringsrutor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om översyn av kommunala parkeringar i centralorten 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående 
parkeringsutredningen. Förslaget gällande utredning av kapaciteten på parkeringarna anses 
vara tillgodosett, med hänvisning till att förvaltningen kommer beakta detta vid framtida 
översyn. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till den pågående 
parkeringsutredningen. Förlaget gällande utredning av kapaciteten på parkeringarna anses 
vara tillgodosett, med hänvisning till att förvaltningen kommer beakta detta vid framtida 
översyn. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 208 Svar på motion om att införa kommunalt aktivitetsstöd för 65+ i 
Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 208/2018 
 

Svar på motion om att införa kommunalt 
aktivitetsstöd för 65+ i Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/212 
 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) lämnade 2018-03-22 en motion där han yrkar: 
att Ulricehamns kommun inför ett kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65 år och 
äldre, och att fritidsförvaltningen tar fram ett regelverk liknande det som gäller 
åldersgruppen 7 till 20 år för detta. 
  
Att införa ett aktivitetsstöd för personer som är 65 år eller äldre bedöms inte få den effekt 
som avses i motionen, att förbättra hälsan för äldre personer genom fysisk aktivitet och 
motion. Det föreslagna aktivitetsstödet, om det skulle vara lika som det för barn och unga, 
skulle innebära en ökad administration för föreningarna och resultera i ganska små belopp i 
bidrag. Däremot är ett samarbete med civilsamhället viktigt för arbetet med äldres hälsa och 
vid nästa revidering av riktlinjen för föreningsbidrag bör dessa områden också beaktas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om kommunalt aktivitetsstöd för 65+ 
2 Utredning Aktivitetsstöd till föreningar med aktiviteter för personer som är 65 år 

eller äldre 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första del avslås med anledning av att ett införande av aktivitetsstöd till 65 år och 
äldre inte bedöms få den hälsoeffekt som motionen syftar till, samt leda till ökad 
administration och relativt små bidragsbelopp till föreningarna. 
 
Motionens andra del avslås med anledning av att det inte bedöms få önskvärd effekt att 
endast införa ett aktivitetsstöd till 65 år och äldre utan att se över hela hanteringen av 
föreningsbidragen, som skulle kunna ske i samband med nästa revidering av riktlinjen för 
föreningsbidrag.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Klas Redin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (M) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första del avslås med anledning av att ett införande av aktivitetsstöd till 65 år och 
äldre inte bedöms få den hälsoeffekt som motionen syftar till, samt leda till ökad 
administration och relativt små bidragsbelopp till föreningarna. 
 
Motionens andra del avslås med anledning av att det inte bedöms få önskvärd effekt att 
endast införa ett aktivitetsstöd till 65 år och äldre utan att se över hela hanteringen av 
föreningsbidragen, som skulle kunna ske i samband med nästa revidering av riktlinjen för 
föreningsbidrag.    
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
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§ 209 Svar på motion om tömningsstation och färskvattenstation samt 
ställplatser i och utanför centralorten 

  
 
 
§ 209/2018 
 

Svar på 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. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att kommunstyrelsen inte ska ge förvaltningen ytterligare 
uppdrag att utreda frågan då stora delar av förslaget redan är utrett. Förvaltningen anser att 
kommunen har en tillräckligt hög ambitionsnivå idag med sina attraktiva och kostnadsfria 
ställplatser. Förvaltningen anser att kommunen istället bör fokusera på att lägga sina 
utredningsresurser på den ambitiösa investeringsplan som beslutas av kommunfullmäktige 
och de uppdrag som ligger i planprioriteringslistan. Förvaltningen kommer dock se över 
skyltningen och informationen för att se hur den går att förbättra.  
 
Beslutsunderlag 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen tidigare utrett stora delar av förslaget 
och att kommunen istället bör fokusera på andra uppdrag som är högre prioriterade.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen tidigare utrett stora delar av förslaget 
och att kommunen istället bör fokusera på andra uppdrag som är högre prioriterade.  
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 210 Svar på motion gällande försörjningsstöd, det så kallade nödstödet 

  
 
 
§ 210/2018 
 

Svar på motion gällande försörjningsstöd, det så 
kallade nödstödet 
Dnr 2018/433 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) lämnade 2018-06-16 en motion gällande försörjningsstöd, det så kallade 
nödstödet. I motionen yrkar han att kommunfullmäktige beslutar att polismyndigheten 
omgående skall underrättas när det är en sökande som ej har laglig rätt att vistas i Sverige  
(t. ex. där ett utvisningsbeslut trätt i kraft) samt att kommunfullmäktige beslutar att 
försörjningsstöd i någon form ej får betalas ut till sökande där ett utvisningsbeslut trätt i 
kraft (som ej har laglig rätt att vistas i Sverige). Båda yrkandena bedöms vara oförenliga med 
svensk lagstiftning.   
 
Beslutsunderlag 

1 Motion gällande försörjningsstöd, det så kallade nödstödet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås då hanteringen som föreslås inte är förenlig med svensk lagstiftning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag gällande den första att-satsen 
men yrkar bifall till motionen när det gäller motionens andra att-sats. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag gällande den första att-
satsen men yrkar bifall till motionen när det gäller motionens andra att-sats. 
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (M) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Niclas Sundings (SD) förslag 
 
Vid upprop avges 41 ja-röster och 8 nej-röster. (Bilaga 1 § 210)    
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Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås då hanteringen som föreslås inte är förenlig med svensk lagstiftning. 
 
Reservationer 
Mattias Bengtsson (SD), Martin Berg (SD), Aila Kiviharju (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Peter 
Nilsson (SD) och Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef  
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§ 211 Svar på motion om utredning av miljö- och samhällsekonomiska 
konsekvenser kring den försämrade tillgängligheten av Övreskogs 
återvinningscentral 

  
 
 
§ 211/2018 
 

Svar på 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 kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige redovisa miljö- och samhällsekonomiska 
konsekvenser samt kostnader för en ny vägförbindelse mellan Jönköpingsvägen och väg 
1721.1 i syfte att korta körsträckan mellan centralorten och Övreskogs återvinningscentral. 
 
Vid upprättande av arbetsplanen för utbyggnad av väg 40 till motorväg ansågs förbindelsen 
inte samhällsekonomiskt försvarbar. 
 
En ny förbindelse skulle uppskattningsvis komma att trafikeras av ca 500 fordon per dygn, 
trafik som i dag använder Rönnåsgatan och väg 1721. Förbindelsen skulle minska avståndet 
mellan centralorten och Övreskog men för den enskilde skulle besparingen vara marginell då 
det handlar om ett fåtal resor varje år. 
 
Beslutsunderlag 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att en ny förbindelse för att passera väg 40 är en 
betydande investering. Övreskogs återvinningscentral ger upphov till förhållandevis små 
trafikmängder och genomsnittsbesökaren gör ett fåtal besök varje år.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar på att motionen återremitteras för beredning och 
besvarande enligt motionärens att-satser då det saknas kostnadsberäkning. 
 
Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsutgång 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Ordföranden (M) frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet återremitteras. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för återremiss 
Nej-röst att avgöra ärendet idag 
 
Vid upprop avges 20 ja-röster och 29 nej-röster. (Bilaga 1 § 211)    
 
Kommunfullmäktige har genom minoritetsåterremiss beslutat att återremittera ärendet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen återremitteras för beredning och besvarande enligt motionärens att-satser då det 
saknas kostnadsberäkning. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 212 Val av presidium i kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 212/2018 
 

Val av presidium i kommunfullmäktige 
Dnr 2018/607 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 6 § bland sina ledamöter välja en 
ordförande och en eller fler vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-10-18.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Levander (NU) föreslår att Mats Bogren (NU) utses till ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att ärendet bordläggs till kommande sammanträde. 
 
Mattias Josefsson (S), Mattias Bengtsson (SD), Niclas Sunding (SD), Aira Eriksson (S), Klas 
Redin (S), Eva B Arneson (KD) yrkar bifall till Inga-Kersti Skarland (S) förslag till beslut. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (M) frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att ärendet 
bordläggs tillkommande sammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till kommande sammanträde. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunsekreterare 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 213 Utse ny revisor för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 213/2018 
 

Utse ny revisor för Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/467 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-06-21 avsäger sig Lars Karlberg (MP) uppdraget som Ulricehamns kommuns 
revisor. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-27 samt  
2018-10-25. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Dahl (C) nominerar Bengt-Olof Magnusson (C), Knätte Björkelund 101, 523 91 
Ulricehamn till Revisor för Ulricehamns kommun. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny revisor för Ulricehamns kommun utses Bengt-Olof Magnusson (C), Knätte Björkelund 
101, 523 91 Ulricehamn till Revisor för Ulricehamns kommun. 
 
Beslut lämnas till 
Bengt-Olof Magnusson 
löneassistent 
kansliet (2) 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 214 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Gert 
Kvarnstrand (SD) 

  
 
 
§ 214/2018 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, Gert Kvarnstrand (SD) 
Dnr 2018/684 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-10-29 (från länsstyrelsen har vi fått valbarhetshinder) avsäger sig Gert 
Kvarnstrand (SD) uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Gert 
Kvarnstrand (SD) 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Gert Kvarnstrad(SD) befrias från uppdraget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Gert Kvarnstrad(SD) befrias från uppdraget. 
 
Reservationer 
Beslut lämnas till 
Gert Kvarnstrand 
Länsstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 215 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt uppdrag 
som huvudman i Ulricehamns sparbank, Alf Flodin (SD) 

  
 
 
§ 215/2018 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt uppdrag som huvudman i 
Ulricehamns sparbank, Alf Flodin (SD) 
Dnr 2018/741 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-11-09 avsäger sig Alf Flodin (SD) uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun samt sitt uppdrag som huvudman i 
Ulricehamns sparbank. 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt uppdrag som 
huvudman i Ulricehamns sparbank 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Alf Flodin (SD) befrias från uppdragen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Alf Flodin (SD) befrias från uppdragen. 
 
Beslut lämnas till 
Alf Flodin 
Ulricehamns sparbank 
löneassistent 
kansliet (2) 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 216 Val av vigselförrättare 

  
 
 
§ 216/2018 
 

Val av vigselförrättare 
Dnr 2018/677 
 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen förordnar på förslag av kommunerna vigselförrättare. Förordnandet grundas 
på 4 kap 3 § äktenskapsbalken. 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2019-2022 föreslås till vigselförrättare 
1. Roland Karlsson, Höjdvägen 4, 523 94 Tvärred 
2. Marianne Henningsson, Höjdgatan 14, 523 35 Ulricehamn 
3. Roger Wilhelmsson, Backliden 1 B, 523 31 Ulricehamn 
4. Eva Grönbäck, Glimmergatan 9 B, 523 38 Ulricehamn 
5. Ingrid Isaksson, Torpa 122, 523 75 Dalum 
6. Emma Magnusson, Ekvägen 8, 523 94 Tvärred 
7. Ing-Britt Jonsson, Borgmästaregatan 27 523 39 Ulricehamn 
8. Inga-Maj Larsson, Silarpsgård 102, 523 75 Dalum 
 
Noteras att Valter Persson, Alskogsgatan 16, 523 38 Ulricehamn enligt tidigare regler är 
utsedd tills vidare. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2019-2022 föreslås till vigselförrättare 
1. Roland Karlsson, Höjdvägen 4, 523 94 Tvärred 
2. Marianne Henningsson, Höjdgatan 14, 523 35 Ulricehamn 
3. Roger Wilhelmsson, Backliden 1 B, 523 31 Ulricehamn 
4. Eva Grönbäck, Glimmergatan 9 B, 523 38 Ulricehamn 
5. Ingrid Isaksson, Torpa 122, 523 75 Dalum 
6. Emma Magnusson, Ekvägen 8, 523 94 Tvärred 
7. Ing-Britt Jonsson, Borgmästaregatan 27 523 39 Ulricehamn 
8. Inga-Maj Larsson, Silarpsgård 102, 523 75 Dalum 
 
Noteras att Valter Persson, Alskogsgatan 16, 523 38 Ulricehamn enligt tidigare regler är 
utsedd tills vidare. 
 
Beslut lämnas till 
Nominerade vigselförrättare 
Länsstyrelsen   


