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§ 1 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 1 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), informerar om att ärende 12 och 32 
dras ur från ärendelistan. Vidare informerar han om att det inkommit ett initiativärende från 
Kerstin Berggren (MP) och att ärendet läggs till som sista ärende samt att ärende 8; 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente har uppdaterats under veckan. 
 
Ordföranden (C) önskar att samtliga partier lämnar in underlag inför beslut i ärende 10; 
regler för inkallande av ersättare samt till valen i ärende 21 och 23 innan beslutsmötet 
startar. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter önska ställa frågor till förvaltningen på ärende 13 och 14. 
Det kommer att ske under ärendeföredragningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelistan, med beskrivna förändringar, fastställs. 
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§ 2 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 2 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande (C) meddelar att det finns möjlighet för samtliga ledamöter 
att under kommunstyrelsens information, delge information om sådant som är intressant för 
hela kommunstyrelsen gällande andra politiska uppdrag såsom t.ex. vattenråd. För att få 
möjligheten anmäls intresse till ordförande innan sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 3 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 3 
 

Förvaltningens information 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 4 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-01-10 

  
 
 
§ 4/2019 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-01-10 
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 783, 799, 806–808, 813, 817/2018, 826/2018 

2018/421, 2018/130, 2018/757 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Gatuingenjör 2018-11-02, 2018-11-13 
Exploateringsingenjör 2018-11-14 
Enhetschef 2018-11-12, 2018-11-14 
Verksamhetschef 2018-11-15 

2.5 Nr 781/2018 
2018/206 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-01 

2.16 Nr 790/2018 
2018/1 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-06 

2.17 Nr 805/2018 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-12 

3 Ekonomiärenden 

3.5 

Nr 833/2018 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-23 

3.17 

Nr 827/2018 
Besluta om och teckna avtal handelsorder avseende värdepapper såsom 
aktier, fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer 
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för pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-11-20 

3.20 

Nr 828/2018, 843/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av 
entreprenad inom budget och eget verksamhetsområde 
Tf verksamhetschef 2018-11-21, 2018-11-27 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 837/2018 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

4.6 

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 2018-11-07 

4.9 

Nr 838–839/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-11-09 

4.13 

Nr 785–786/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-11-02 

4.16 

Nr 818–819/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-11-14 

4.18 

Nr 789/2018, 844/2018 
2018/627, 2018/774 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats. 
Exploateringsingenjör 2018-11-06, 2018-11-28 

5 Fritidsärenden 

5.3 

 
800/2018Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av 
verksamhet/anläggning 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6 Kulturärenden 

6.1 

Nr 802/2018 
Inköp av konstverk 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6.2 

Nr 810/2018 
Beslut om konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö 
Verksamhetschef 2018-11-13 

6.4 

Nr 801, 803/2018 
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek 
Verksamhetschef 2018-11-12 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 787–788, 791, 796–797, 804, 809, 814–816/2018, 831/2018, 836/2018, 
846/2018 
Beslut om återbesättning av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget. 
Verksamhetschef 2018-11-01, 2018-10-31, 2018-11-06, 2018-11-09, 2018-11-
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13, 2018-11-15 
Enhetschef 2018-11-01, 2018-09-11, 2018-11-08, 2018-11-22 
Kommunchef 2018-08-30 

7.7 

Nr 795, 798, 803, 811–812/2018, 832/2018, 834/2018, 835/2018 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 
mån. 
Verksamhetschef 2018-11-13 
Enhetschef 2018-11-07, 2018-11-12, 2018-11-22, 2018-11-19, 2018-11-15 

7.10 

Nr 784/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-10-25 

7.19 a 

Nr 782/2018 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Tf personalchef 2018-11-01 

8 Planärenden 

8.1 

Nr 840–841/2018 
Teckna planavtal 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 794/2018 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Administratör 2018-11-07 

10.12 

Nr 829/2018, 830/2018 
2018/768, 2018/768 
Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2018-11-12, 2018-11-22 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 

16.19 

Nr 845/2018 
Beslut om att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2018-11-26 

17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 842/2018 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2018-11-21 

18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.2 

Nr 793/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola. 
Verksamhetschef 2018-11-05 
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1 Juridiska ärenden 
2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 783, 799, 806–808, 813, 817/2018, 826/2018 

2018/421, 2018/130, 2018/757 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Gatuingenjör 2018-11-02, 2018-11-13 
Exploateringsingenjör 2018-11-14 
Enhetschef 2018-11-12, 2018-11-14 
Verksamhetschef 2018-11-15 

2.5 Nr 781/2018 
2018/206 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-01 

2.16 Nr 790/2018 
2018/1 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-06 

2.17 Nr 805/2018 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-12 

3 Ekonomiärenden 

3.5 

Nr 833/2018 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-23 

3.17 

Nr 827/2018 
Besluta om och teckna avtal handelsorder avseende värdepapper såsom 
aktier, fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer 
för pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-11-20 

3.20 

Nr 828/2018, 843/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av 
entreprenad inom budget och eget verksamhetsområde 
Tf verksamhetschef 2018-11-21, 2018-11-27 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 837/2018 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

4.6 

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 2018-11-07 

4.9 

Nr 838–839/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
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nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-11-09 

4.13 

Nr 785–786/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-11-02 

4.16 

Nr 818–819/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-11-14 

4.18 

Nr 789/2018, 844/2018 
2018/627, 2018/774 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats. 
Exploateringsingenjör 2018-11-06, 2018-11-28 

5 Fritidsärenden 

5.3 

 
800/2018Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av 
verksamhet/anläggning 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6 Kulturärenden 

6.1 

Nr 802/2018 
Inköp av konstverk 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6.2 

Nr 810/2018 
Beslut om konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö 
Verksamhetschef 2018-11-13 

6.4 

Nr 801, 803/2018 
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek 
Verksamhetschef 2018-11-12 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 787–788, 791, 796–797, 804, 809, 814–816/2018, 831/2018, 836/2018, 
846/2018 
Beslut om återbesättning av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget. 
Verksamhetschef 2018-11-01, 2018-10-31, 2018-11-06, 2018-11-09, 2018-11-
13, 2018-11-15 
Enhetschef 2018-11-01, 2018-09-11, 2018-11-08, 2018-11-22 
Kommunchef 2018-08-30 

7.7 

Nr 795, 798, 803, 811–812/2018, 832/2018, 834/2018, 835/2018 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 
mån. 
Verksamhetschef 2018-11-13 
Enhetschef 2018-11-07, 2018-11-12, 2018-11-22, 2018-11-19, 2018-11-15 

7.10 

Nr 784/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-10-25 

7.19 a 

Nr 782/2018 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Tf personalchef 2018-11-01 

8 Planärenden 

8.1 

Nr 840–841/2018 
Teckna planavtal 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 
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9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 794/2018 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Administratör 2018-11-07 

10.12 

Nr 829/2018, 830/2018 
2018/768, 2018/768 
Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2018-11-12, 2018-11-22 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 

16.19 

Nr 845/2018 
Beslut om att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2018-11-26 

17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 842/2018 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2018-11-21 

18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.2 

Nr 793/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola. 
Verksamhetschef 2018-11-05 

  
  

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 5 Antagande detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl., Handelsträdgården i 
Ulricehamn 

  
 
 
§ 5/2019 
 

Antagande detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl., 
Handelsträdgården i Ulricehamn 
Dnr 2015/182 
 
 
Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom planområdet. Området är idag 
obebyggt sedan handelsträdgårdens avveckling. Lokaliseringen i ett redan etablerat 
bostadsområde lämpar sig för ytterligare bostäder. Kapellkyrkogården finns också inom 
planområdet och syftet med detta är att planlägga den efter dess användning då området inte 
är planlagt i dagsläget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-11-19 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
3 Plankarta antagande detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
4 Granskningsutlåtande detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl. Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
5 Samrådsredogörelse detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl. antas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl. antas. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 6 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 6/2019 
 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
Dnr 2017/757 
 
 
Sammanfattning 
Arbetsordning för kommunfullmäktige är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag 
(2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 och beslut om ny politisk organisation för 
mandatperioden 2019 - 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-12-04 från kommunchef 
2 Arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-2022 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 
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§ 7 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

  
 
 
§ 7/2019 
 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
Dnr 2018/783 
 
 
Sammanfattning 
Reglemente för kommunstyrelsen är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag 
(2017:725) som trädde ikraft 2018-01-01. Revideringen avseende kommunallagen berör 
endast hänvisning till ny kapitel- och paragrafindelning.  
Vidare har, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, revidering skett i § 17 
gällande kommunalråd och oppositionsråd.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-12-05 från kommunchef 
2 Reglemente kommunstyrelsen 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för kommunstyrelsen antas.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för kommunstyrelsen antas. 
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§ 8 Firmatecknare 

  
 
 
§ 8/2019 
 

Firmatecknare 
Dnr 2018/781 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska inför den nya mandatperioden besluta om firmatecknare för 
kommunen. Civilrättsliga avtal (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt) ska undertecknas av 
firmatecknare.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse  2018-12-03 från kanslichef 
 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) och kommunchef Håkan Sandahl utses i 
förening vara firmatecknare för Ulricehamns kommun under perioden 2019-2022. Som 
ersättare för kommunstyrelsens ordförande utses 1:a vice ordförande Mikael Levander (NU) 
och som ersättare för kommunchefen utses ekonomichef Niklas Anemo. 
 
Vidare föreslås att kommunchef, sektorchefer, verksamhetschefer och stabschefer ges rätt att 
inom respektive ansvars- och budgetområde, teckna mindre avtal som inte är av stor 
betydelse för kommunen (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) och kommunchef Håkan Sandahl utses i 
förening vara firmatecknare för Ulricehamns kommun under perioden 2019-2022. Som 
ersättare för kommunstyrelsens ordförande utses 1:a vice ordförande Mikael Levander (NU) 
och som ersättare för kommunchefen utses ekonomichef Niklas Anemo. 
 
Vidare föreslås att kommunchef, sektorchefer, verksamhetschefer och stabschefer ges rätt att 
inom respektive ansvars- och budgetområde, teckna mindre avtal som inte är av stor 
betydelse för kommunen (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt). 
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§ 9 Regler för inkallande av ersättare 2019-2022 

  
 
 
§ 9/2019 
 

Regler för inkallande av ersättare 2019-2022 
Dnr 2018/780 
 
 
Sammanfattning 
Enligt 6 kap 17 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnderna.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari lämnar partigrupperna in sina önskemål 
om vilket parti som ersätter det egna partiet, när egna ersättare inte finns, under 2019-2022. 
Kommunstyrelsen kommer då föreslå fullmäktige att besluta enligt önskemålen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-03 från kanslichef 
 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2019-2022 
C- 
KD- 
L- 
M- 
MP- 
NU- 
S- 
SD- 
V- 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2019-2022 
C - C, NU, MP, L, M, KD, S, V, SD 
 
KD - KD, M, L, MP, S, SD, C, NU, V 
 
L - L, S, M, KD, MP, C, NU, V 
 
M - M, KD, L, S, MP, C, SD, NU, V 
 
MP - MP, V, S, NU, L, C, M, KD, SD 
 
NU - NU, C, MP, V, KD, S, M, L, SD 
 
S - S, L, M, KD, MP, V, C, NU 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-01-10 
Sida 19 av 52 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

SD - SD, M, KD 
 
V - V, MP, S, NU, L, C, M, KD, SD 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 10 Förvaltningens yttrande över kulturstrategi 

  
 
 
§ 10/2019 
 

Förvaltningens yttrande över kulturstrategi 
Dnr 2017/224 
 
 
Sammanfattning 
I april 2018 överlämnade beredningen för samhällsutveckling sitt förslag på kulturstrategi till 
kommunfullmäktige. Innan förslaget behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska 
det lämnas över till kommunstyrelsen som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och 
konsekvenser. Kommunstyrelsen har därför gett förvaltningen i uppgift att sammanställa ett 
yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser.  
 
I yttrandet framgår det att förvaltningen är positiv till de fyra strategiområdena men 
konstaterar att resurser kan behöva tillföras för att kunna arbeta med de inriktningar som tas 
upp i varje strategiområde. 
 
Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-29. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-04 från servicechef 
2 Kulturstrategi 
3 Förvaltningens yttrande över kulturstrategi 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Strategidokumentet kulturstrategi antas. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån kulturstrategin och ta fram en 
handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall 
handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så 
får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa 
genomförandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Strategidokumentet kulturstrategi antas. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån kulturstrategin och ta fram en 
handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall 
handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så 
får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa 
genomförandet.  
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§ 11 Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2019 

  
 
 
§ 11/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och 
trafikåtgärder 2019 
Dnr 2018/749 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för asfaltering av gator samt gång- och 
cykelvägar, 3,3 mnkr, upprustning av parkeringar utmed Strandgatan vid Bryggan, 1,0 mnkr, 
utbyggnad av gång- och cykelväg från Grönahögsvägen fram till korsningen vid Höjdgatan, 
0,45 mnkr, om- och tillbyggnad av fyra stycken hållplatser, 0,75 mnkr, säkrare gång- och 
cykelpassager utmed Tre Rosors väg, 0,25 mnkr samt upprustning av parkeringsytor, 0,65 
mnkr. Dessutom ansöker förvaltningen om investeringsmedel för inköp av digitala 
mätpuckar för trafikräkning, 0,3 mnkr samt ommålning och upprustning av järnvägsbroarna 
över Ätran vid Ågatan, 2,0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019. I förvaltningens förslag till 
budget för 2019 har det avsatts 7,0 mnkr för investering i gator, vägar och trafikåtgärder, 
0,3 mnkr för nya mätinstrument samt 2,0 mnkr för åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen, 
totalt 9,3 mnkr. Förslaget till beslut enligt denna tjänsteskrivelse förutsätter följaktligen att 
det i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019 avsätts tillräckligt med medel 
för att finansiera de aktuella insatserna. De samlade utgifterna för åtgärderna bedöms uppgå 
till 8,7 mnkr och ryms följaktligen inom de medel som har avsatts i förvaltningens förslag till 
budget 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut fattas av kommunfullmäktige. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-29 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Digitala mätpuckar 
3 Investeringskalkyl Asfaltering gator och GC-vägar 
4 Investeringskalkyl GC-väg Stenbocksgatan 
5 Investeringskalkyl Järnvägsbroar 
6 Investeringskalkyl Om- och tillbyggnad Hpl 
7 Investeringskalkyl Parkeringar vid Bryggan 
8 Investeringskalkyl Säkrare gång- och cykelpassager utmed TRV 
9 Investeringskalkyl Upprustning av parkeringsytor 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder m.m. på totalt 8,7 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder, investering i nya 
mätinstrument samt åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen i förvaltningens förslag till 
investeringsbudget för 2019. Ansökan förutsättning att tillräckliga medel avsätts i 
kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder m.m. på totalt 8,7 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder, investering i nya 
mätinstrument samt åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen i förvaltningens förslag till 
investeringsbudget för 2019. Ansökan förutsättning att tillräckliga medel avsätts i 
kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
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§ 12 Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2019 

  
 
 
§ 12/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av  
IT-utrustning 2019 
Dnr 2018/778 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
 
Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019. I förvaltningens förslag till 
budget för 2019 har det avsatts 20,5 mnkr för investeringar i IT-utrustning. Förslaget till 
beslut enligt denna tjänsteskrivelse förutsätter att det i kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsbudget 2019 avsätts tillräckligt med medel för att finansiera insatserna enligt 
investeringsansökan. De samlade utgifterna för åtgärderna bedöms uppgå till 20,5 mnkr och 
ryms följaktligen inom de medel som har avsatts i förvaltningens förslag till budget 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. 

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-11-30 från tf. servicechef 
2 Investeringskalkyl It-investeringar 2019 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Investeringar i IT-utrustning i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2019. 
 
Ansökan förutsätter att tillräckliga medel avsätts i kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsbudget 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Investeringar i IT-utrustning i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2019. 
 
Ansökan förutsätter att tillräckliga medel avsätts i kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsbudget 2019. 
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§ 13 Inriktningsbeslut om volymhandelsområde inom detaljplan Rönnåsen 
etapp 2 

  
 
 
§ 13/2019 
 

Inriktningsbeslut om volymhandelsområde inom 
detaljplan Rönnåsen etapp 2 
Dnr 2018/750 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram en utredning som 
resulterat i en lämplig definition och lokalisering av ett sällanköpsandelsområde i 
kommunen. Utredningen visar att i det fall ett sällanköpshandelsområde ska etableras i 
kommunen så bör det vara i form av ett volymhandelsområde. Utredningen visar även att 
den mest lämpliga platsen för ett volymhandelsområde är inom planområdet för Rönnåsen 
etapp 2 som bedöms ha de kvaliteter ett nytt område för volymhandel bör ha.  
 
Förvaltningen rekommenderar därför att volymhandelsområde ska ingå i uppdraget om ny 
detaljplan för Rönnåsen etapp 2 samt att uppdrag ges till förvaltningen att planera för ett 
sådant område i samband med planuppdraget. Detta innebär en komplettering av det 
tidigare uppdraget att planera för enbart industrimark. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-15 från samhällsbyggnadschef 
2 Utredning Sällanköpshandelsområde 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att planera för ett volymhandelsområde, enligt definitionen i 
utredningen, i samband med det pågående planuppdraget för Rönnåsen etapp 2. Detta 
innebär en komplettering av uppdraget att planera för enbart industrimark som 
kommunstyrelsen beslutade 2017-06-01.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (C) ställer fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras i dag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att planera för ett volymhandelsområde, enligt definitionen i 
utredningen, i samband med det pågående planuppdraget för Rönnåsen etapp 2. Detta 
innebär en komplettering av uppdraget att planera för enbart industrimark som 
kommunstyrelsen beslutade 2017-06-01.  
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Reservationer 
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 14 Politisk referensgrupp i översiktsplanearbetet och översiktsplan i digitalt 
format 

  
 
 
§ 14/2019 
 

Politisk referensgrupp i översiktsplanearbetet och 
översiktsplan i digitalt format 
Dnr 2017/647 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan för Ulricehamns kommun. För att säkerställa en 
politiskt förankrad översiktsplan så föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige utser en 
politisk referensgrupp i arbetet. Översiktsplanen ska sammanställas och redovisas i en digital 
karta och vara öppen för allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-15 från samhällsbyggnadschef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Den politiska referensgruppens sammansättning och mandat för arbetet med en ny digital 
översiktsplan godkänns.  
 
Referensgruppen ska bestå av en representant och en ersättare från varje parti i 
kommunfullmäktige samt ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnämnden. 
Partierna utser sin representant och ersättare. Referensgruppen utser inom sig ordförande 
och vice ordförande.   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Den politiska referensgruppens sammansättning och mandat för arbetet med en ny digital 
översiktsplan godkänns.  
 
Referensgruppen ska bestå av en representant och en ersättare från varje parti i 
kommunfullmäktige samt ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnämnden. 
Partierna utser sin representant och ersättare. Referensgruppen utser inom sig ordförande 
och vice ordförande.   
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§ 15 Svar på motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar 

  
 
 
§ 15/2019 
 

Svar på motion gällande rastgård/aktivitetsgård för 
hundar 
Dnr 2018/325 
 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Niclas Sunding (SD) att kommunen ska sätta upp en hundrastgård/ 
aktivitetsgård vid hundbadet i Ulricaparken eller annan lämplig plats, på lämplig plats i 
parken Ekhagen samt på lämplig plats i Stadsparken. 
 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag, enligt beslut 2018-10-04 § 278, att utreda 
frågan kring hundrastgård för att sedan presentera detta för budgetutskottet. Motionen får 
anses vara under utredning med hänvisning till nämnda beslut.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-07 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 
2018-10-04 § 278.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 
2018-10-04 § 278.  
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§ 16 Svar på motion om hundrastgårdar 

  
 
 
§ 16/2019 
 

Svar på motion om hundrastgårdar 
Dnr 2018/362 
 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Ingvor Carlander (MP) att kommunen ska utreda om ett intresse finns 
bland företagare och hundägare att medfinansiera, tillsammans med kommunen, en 
hundrastgård, för att vid en positiv reaktion inrätta minst en hundrastgård på försök i 
centralorten.  
 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag, enligt beslut 2018-10-04 § 278, att utreda 
frågan kring hundrastgård för att sedan presentera detta för budgetutskottet. Motionen får 
anses vara under utredning med hänvisning till nämnda beslut. Frågan om det finns ett 
intresse bland företagare och hundägare att medfinansiera hel eller del av en hundrastgård 
beaktas och tillförs utredningsuppdraget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-07 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om hundrastgårdar 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 
2018-10-04 § 278. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 
2018-10-04 § 278. 
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§ 17 Svar på motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset 

  
 
 
§ 17/2019 
 

Svar på motion om ny plats för kristallkrona tidigare 
placerad i Tingshuset 
Dnr 2018/416 
 
 
Sammanfattning 
I en motion från Margareta Juliusson (M) föreslås en ny plats för den kristallkrona som idag 
hänger i ett trapphus i Musikskolan. Motionären föreslår att kristallkronan placeras 
exempelvis i trapphuset utanför kommunfullmäktiges sessionssal eller i det blivande 
biblioteket/kulturhuset på en väl synlig plats, både inifrån och gärna även utifrån.  
Det nya biblioteket står ännu inte klart men förvaltningen ser att det skulle kunna vara en 
lämplig plats. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-04 från servicechef 
2 Motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att framtida placering av ljuskronan tas med i arbetet för nytt 
Stadsbibliotek. Fram till dess hänger kronan kvar i Musikskolan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att framtida placering av ljuskronan tas med i arbetet för nytt 
Stadsbibliotek. Fram till dess hänger kronan kvar i Musikskolan. 
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§ 18 Svar på motion om Taveniiminne - kandelabern på Stora torget 

  
 
 
§ 18/2019 
 

Svar på motion om Taveniiminne - kandelabern på 
Stora torget 
Dnr 2018/427 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheten att restaurera den kandelaber som i början av 1900-talet 
skänktes till staden av apotekare Tavenius, alternativt göra en replika av den. Motionären 
yrkar vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna finansiering till detta projekt samt 
att kommunstyrelsen ser till att kandelabern åter placeras på torget. 
Med tanke på den stora kostnad som en replika innebär och utifrån det styrdokument som 
finns för stadsbyggnad i Ulricehamns stad ser förvaltningen att motionen bör avslås. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-12-04 från servicechef 
2 Motion om Taveniiminne - kandelabern på Stora torget 
3 Utredning Motion om Taveniiminne 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till den stora kostnaden för att ta fram en replika, samt att 
en replika av kandelabern inte bedöms passa in stilmässigt i den tämligen väl hållna 
kulturhistoriska miljö som finns runt torget. Det skulle då bryta mot riktlinjerna för 
stadsbyggnad i Ulricehamns stad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till den stora kostnaden för att ta fram en replika, samt att 
en replika av kandelabern inte bedöms passa in stilmässigt i den tämligen väl hållna 
kulturhistoriska miljö som finns runt torget. Det skulle då bryta mot riktlinjerna för 
stadsbyggnad i Ulricehamns stad. 
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§ 19 Val av beredande utskott och budgetutskott 

  
 
 
§ 19/2019 
 

Val av beredande utskott och budgetutskott 
Dnr 2018/794 
 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom kommunstyrelsen finnas två utskott, ett 
beredande utskott och ett budgetutskott. Kommunstyrelsen väljer bland ledamöterna i 
utskotten en ordförande och en vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-10 från kommunchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Beredande utskott 
Till ledamöter i Beredande utskott utses...  
Till ersättare i Beredande utskott utses... 
 
Till ordförande utses… och som vice ordförande … 
 
Budgetutskott  
Till ledamöter i kommunstyrelsens budgetutskott utses... 
 
Till ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott utses... 
 
Till ordförande utses … och till vice ordförande … 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet föreslår att Roland Karlsson (C) utses till ordförande i beredande utskottet. 
 
Moderaterna föreslår att Wiktor Öberg (M) utses till vice ordförande i beredande utskottet. 
 
Nya Ulricehamn föreslår att Mikael Levander (NU) utses till ersättare i beredande utskottet. 
 
Socialdemokraterna föreslår att Klas Redin (S) utses till ersättare i beredande utskottet. 
 
Centerpartiet föreslår att Roland Karlsson (C) utses till ordförande samt Mikael Dahl (C) till 
ledamot i budgetutskottet. 
 
Moderaterna föreslår att Wiktor Öberg (M) utses till vice ordförande samt Sebastian 
Gustavsson (M) till ledamot i budgetutskottet. 
 
Socialdemokraterna föreslår att Klas Redin (S) utses till ledamot i budgetutskottet. 
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Liberalerna föreslår att Adela Brkic Carlsson (L) utses till ledamot i budgetutskottet. 
 
Miljöpartiet föreslår att Kerstin Berggren (MP) utses till ledamot i budgetutskottet. 
 
Nya Ulricehamn föreslår att Mikael Levander (NU) och Tobias Torsborn (NU) utses till 
ledamöter i budgetutskottet. 
 
Kristdemokraterna föreslår att Eva B. Arnesson (KD) utses till ledamot i budgetutskottet. 
 
Sverigedemokraterna föreslår att Niclas Sunding (SD) utses till ledamot i budgetutskottet. 
 
Vänsterpartiet föreslår att Evelina Karlsson (V) utses till ledamot i budgetutskottet. 
  
Centerpartiet föreslår att Anders Andersson (C) samt Victor Sund (C) utses till ersättare i 
budgetutskottet. 
 
Moderaterna föreslår att Katrin Lorentzon (M) samt Catharina Örtendal Rylid (M) utses till 
ersättare i budgetutskottet. 
 
Socialdemokraterna föreslår att Inga-Kersti Skarland (S) utses till ersättare i budgetutskottet. 
 
Liberalerna föreslår att Birgit Andersson (L) utses till ersättare i budgetutskottet. 
 
Nya Ulricehamn föreslår att Mats Bogren (NU) och Lisa Åkesson (NU) utses till ersättare i 
budgetutskottet. 
 
Kristdemokraterna föreslår att Frida Edberg (KD) utses till ersättare i budgetutskottet. 
 
Sverigedemokraterna föreslår att Aila Kiviharju (SD) utses till ersättare i budgetutskottet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Beredande utskott 
Till ledamöter i beredande utskottet utses: 
Roland Karlsson (C), Höjdvägen 4, 523 94 Tvärred 
Wiktor Öberg (M), Aspvägen 25, 523 33 Ulricehamn 
 
Till ersättare i beredande utskottet utses: 
Mikael Levander (NU), Kastanjegatan 2, 523 40 Ulricehamn 
Klas Redin (S), Viskabrovägen 3 A, 523 74 Hökerum 
 
Till ordförande utses Roland Karlsson (C) och som vice ordförande utses Wiktor Öberg (M). 
 
Budgetutskott  
Till ledamöter i kommunstyrelsens budgetutskott utses: 
Roland Karlsson (C), Höjdvägen 4, 523 94 Tvärred 
Mikael Dahl (C), Soläng Götåkra 154, 523 62 Vegby 
Wiktor Öberg (M), Aspvägen 25, 523 33 Ulricehamn 
Sebastian Gustavsson (M), Stenbocksgatan 27 Lgh 1002, 523 35 Ulricehamn 
Klas Redin (S), Viskabrovägen 3 A, 523 74 Hökerum 
Adela Brkic Carlsson (L), Ekmansgatan 15, 523 31 Ulricehamn 
Kerstin Berggren (MP), Ätragården Hällunda 102, 523 75 Dalum 
Mikael Levander (NU), Kastanjegatan 2, 523 40 Ulricehamn 
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Tobias Torsborn (NU), Villagatan 3, 523 32 Ulricehamn 
Eva B Arnesson (KD), Lektorsvägen 18, 523 35 Ulricehamn 
Niclas Sunding (SD), Carl Eklunds väg 13 Lgh 1102, 523 36 Ulricehamn 
Evelina Karlsson (V), Viskabrovägen 3 A, 523 74 Hökerum 
 
 
Till ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott utses: 
Anders Andersson (C), Kullgrensgatan 8, 523 31 Ulricehamn 
Victor Sund (C), Sanatorievägen 17 B, 523 32 Ulricehamn 
Katrin Lorentzon (M), Majgårdsgatan 3, 523 31 Ulricehamn 
Catharina Örtendal Rylid (M), Stadsskogen 117, 523 40 Ulricehamn 
Inga-Kersti Skarland (S), Boared 105, 523 97 Ulricehamn 
Birgit Anderson (L), Finnekumla 255, 523 62 Vegby 
Mats Bogren (NU), Krassevägen 1, 523 40 Ulricehamn 
Lisa Åkesson (NU), Fållornavägen 6 F, 523 40 Ulricehamn 
Frida Edberg (KD), Kinnared Storegården 124, 523 97 Ulricehamn 
Aila Kiviharju (SD), Tokared 105, 523 91 Ulricehamn 
 
Till ordförande utses Roland Karlsson (C) och till vice ordförande utses Wiktor Öberg (M). 
 
Beslut lämnas till 
Alla valda  
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kanslichef  
Lön   
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§ 20 Val av biträdande kommunalråd och oppositionsråd i kommunstyrelsen 

  
 
 
§ 20/2019 
 

Val av biträdande kommunalråd och oppositionsråd i 
kommunstyrelsen 
Dnr 2018/796 
 
 
Sammanfattning 
Enligt den av kommunfullmäktige fastslagna politiska organisationen ska kommunstyrelsen 
utse biträdande kommunalråd till ordförande och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.  
Vidare ska, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, två oppositionsråd 
utses varav en till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från kommunchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Till biträdande kommunalråd för ordförande i kommunstyrelsen utses  
Till biträdande kommunalråd för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses 
Till biträdande oppositionsråd för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses  
Till biträdande oppositionsråd utses 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Karlsson (C) föreslår att Mikael Dahl (C) utses till biträdande kommunalråd för 
ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Mikael Levander (NU) informerar om att Nya Ulricehamn vakanssätter biträdande 
kommunalråd för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Wiktor Öberg (M) föreslår att Sebastian Gustavsson (M) utses till biträdande oppositionsråd 
för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Klas Redin (S) utses till biträdande oppositionsråd. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till biträdande kommunalråd för ordförande i kommunstyrelsen utses: 
Mikael Dahl (C), Soläng Götåkra 154, 523 62 Vegby. 
 
Till biträdande oppositionsråd för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses:  
Sebastian Gustavsson (M), Stenbocksgatan 27 lgh 1002, 523 35 Ulricehamn. 
 
Till biträdande oppositionsråd utses: Klas Redin (S), Viskabrovägen 3 A, 523 74 Hökerum. 
 
Biträdande kommunalråd för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är vakant.  
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Beslut lämnas till 
Valda biträdande kommunalråd 
Kommunchef  
Kanslichef 
Personalfunktionen   
Lön  
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§ 21 Val av arbetsgrupper inom kommunstyrelsen 

  
 
 
§ 21/2019 
 

Val av arbetsgrupper inom kommunstyrelsen 
Dnr 2018/795 
 
 
Sammanfattning 
Inom kommunstyrelsen ska för mandatperioden 2019 - 2022 utses ledamöter till två 
arbetsgrupper, välfärd/lärande och samhällsutveckling. Varje arbetsgrupp består av 15 
ledamöter och till grupperna utses en samtalsledare och en vice samtalsledare. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-10 från kommunchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Arbetsgrupp välfärd/lärande  
Till arbetsgrupp för välfärd/lärande utses 
Till samtalsledare... 
Till vice samtalsledare utses... 
 
Arbetsgrupp samhällsutveckling  
Till arbetsgruppen för samhällsutveckling utses... 
Till samtalsledare utses... 
Till vice samtalsledare utses...  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Till arbetsgrupp för välfärd/lärande utses... 
Centerpartiet föreslår Mikael Dahl (C) samt Anders Andersson (C). 
Nya Ulricehamn föreslår Mikael Levander (NU), Lisa Åkesson (NU) och Tobias Torsborn 
(NU). 
Moderaterna föreslår Sebastian Gustavsson (M) och Katrin Lorentzon (M). 
Socialdemokraterna föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Emma Magnusson 
(S).  
Liberalerna föreslår Birgit Andersson (L). 
Vänsterpartiet föreslår Evelina Karlsson (V). 
Kristdemokraterna föreslår Eva B Arnesson (KD). 
Sverigedemokraterna föreslår Niclas Sunding (SD) och Martin Berg (SD). 
 
Lisa Åkesson (NU) nominerar Mikael Levander (NU) till samtalsledare för välfärd/lärande. 
Wiktor Öberg (M) nominerar Sebastian Gustavsson (M) till vice samtalsledare för 
välfärd/lärande. 
 
Till arbetsgruppen för samhällsutveckling utses… 
Centerpartiet föreslår Roland Karlsson (C), Victor Sund (C) och Hanna Brunnegård (C). 
Nya Ulricehamn föreslår Mats Bogren (NU) och Armel Hombessa (NU). 
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Moderaterna föreslår Wiktor Öberg (M) och Catharina Örtendal Rylid (M). 
Socialdemokraterna föreslår Celso Silva Goncalves (S), Leif Dahl (S) och Tommy Mårtensson 
(S).  
Liberalerna föreslår Adela Brkic Carlsson (L). 
Miljöpartiet föreslår Kerstin Berggren (MP). 
Kristdemokraterna föreslår Frida Edberg (KD). 
Sverigedemokraterna föreslår Aila Kiviharju (SD) och Bengt Bogren (SD). 
 
Mikael Dahl (C) nominerar Roland Karlsson (C) till samtalsledare för samhällsutveckling. 
Sebastian Gustavsson (M) nominerar Wiktor Öberg (M) till vice samtalsledare för 
samhällsutveckling. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Arbetsgrupp välfärd/lärande  
Till arbetsgrupp för välfärd/lärande utses: 
Mikael Dahl (C), Soläng Götåkra 154, 523 62 Vegby 
Anders Andersson (C), Kullgrensgatan 8, 523 31 Ulricehamn 
Mikael Levander (NU), Kastanjegatan 2, 523 40 Ulricehamn 
Lisa Åkesson (NU), Fållornavägen 6 F, 523 40 Ulricehamn 
Tobias Torsborn (NU), Villagatan 3, 523 32 Ulricehamn 
Sebastian Gustavsson (M), Stenbocksgatan 27 Lgh 1002, 523 35 Ulricehamn 
Katrin Lorentzon (M), Majgårdsgatan 3, 523 31 Ulricehamn 
Klas Redin (S), Viskabrovägen 3 A, 523 74 Hökerum 
Inga-Kersti Skarland (S), Boared 105, 523 97 Ulricehamn 
Emma Magnusson (S), Ekvägen 8, 523 94 Tvärred 
Birgit Andersson (L), Finnekumla 255, 523 62 Vegby 
Evelina Karlsson (V), Viskabrovägen 3 A, 523 74 Hökerum 
Eva B Arnesson (KD), Lektorsvägen 18, 523 35 Ulricehamn 
Niclas Sunding (SD), Carl Eklunds väg 13 Lgh 1102, 523 36 Ulricehamn 
Martin Berg (SD), Fästeredssund Björksäter 187, 523 62 Vegby 
 
Till samtalsledare utses Mikael Levander (C). 
Till vice samtalsledare utses Sebastian Gustavsson (M). 
 
Arbetsgrupp samhällsutveckling  
Till arbetsgruppen för samhällsutveckling utses: 
Roland Karlsson (C), Höjdvägen 4, 523 94 Tvärred 
Victor Sund (C), Sanatorievägen 17 B, 523 32 Ulricehamn 
Hanna Brunnegård (C), Tvärredsvägen 30, 523 94 Tvärred 
Mats Bogren (NU), Krassevägen 1, 523 40 Ulricehamn 
Armel Hombessa (NU), Krassevägen 3, 523 40 Ulricehamn 
Wiktor Öberg (M), Aspvägen 25, 523 33 Ulricehamn 
Catharina Örtendahl Rylid (M), Stadsskogen 117, 523 40 Ulricehamn 
Celso Silva Gonçalves (S), Krokusvägen 1, 523 40 Ulricehamn 
Leif Dahl (S), Langes väg 8 A, 520 10 Gällstad 
Tommy Mårtensson (S), Hjortåsen Björkäng 102, 523 97 Ulricehamn 
Adela Brkic Carlsson (L), Ekmansgatan 15, 523 31 Ulricehamn 
Kerstin Berggren (MP), Ätragården Hällunda 102, 523 75 Dalum 
Frida Edberg (KD), Kinnared Storegården 124, 523 97 Ulricehamn 
Aila Kiviharju (SD), Tokared 105, 523 91 Ulricehamn 
Bengt Bogren (SD), Torlunda 103, 523 92 Timmele 
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Till samtalsledare utses Roland Karlsson (C). 
Till vice samtalsledare utses Wiktor Öberg (M). 
 
Beslut lämnas till 
Alla valda  
Kommunchef 
Sektorchefer  
Kanslichef    
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§ 22 Bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 

  
 
 
§ 22/2019 
 

Bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och 
plusgiro samt disponera konton för ekonomiska 
transaktioner 
Dnr 2018/687 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-01 § 39, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro 
och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet förnyas. 
 
Beslutsunderlag 

1  Tjänsteskrivelse 2018-10-30 från ekonomichef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Öppnande och avslutande av konton 
Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Nina Hagman bemyndigas att träffa 
avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och 
disponeringskonton samt avsluta konton i kommunens namn.  

Administrera bankkonton och banktjänster 

Redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Aldin Avdic och 
ekonom Rasmus Gustafsson. 

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening administrera i bankens 
internetbankssystem. 

Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m. 
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, 
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten 
Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia 
Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och 
ekonomiassistent Ingela Eriksson.  

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera 
medel på kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till kommunen 
eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser. 

Överföring av medel mellan kommunens konton 
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, 
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten 
Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia 
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Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och 
ekonomiassistent Ingela Eriksson. 

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i 
en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom 
centralkonto (s.k. koncernkonto). 

Utbetalning av löner m.m. 
Systemförvaltare Andréa Karlsson och systemförvaltare Britt Pettersson. 

Ovanstående personer bemyndigas var och en för sig att utföra elektroniska 
löneutbetalningar.  

Utbetalning av försörjningsstöd 
Enhetschef Roger Andersson, socialsekreterare Ida Ljung, socialsekreterare Anna Engl, 
socialsekreterare Simon Hagstrand, socialsekreterare Sofia Levander, socialsekreterare Anna 
Åhsén, socialsekreterare Hanadi Yusef, socialadministratör Elisabeth Nyguist, 
socialadministratör Jenny Sand, socialadministratör Kristin Ståhlkrantz, socialadministratör 
Ulrika Berntsdotter och assistent Vivianne Norlin.  

Ovanstående bemyndigas att två i förening teckna checkar och göra utbetalningar av 
försörjningsstöd från specifikt konto avsett för individ- och familjeomsorgen.  

Kommunstyrelsens beslut 
Öppnande och avslutande av konton 
Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Nina Hagman bemyndigas att träffa 
avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och 
disponeringskonton samt avsluta konton i kommunens namn.  

Administrera bankkonton och banktjänster 

Redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Aldin Avdic och 
ekonom Rasmus Gustafsson. 

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening administrera i bankens 
internetbankssystem. 

Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m. 
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, 
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten 
Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia 
Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och 
ekonomiassistent Ingela Eriksson.  

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera 
medel på kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till kommunen 
eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser. 

Överföring av medel mellan kommunens konton 
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, 
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten 
Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia 
Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och 
ekonomiassistent Ingela Eriksson. 
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Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i 
en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom 
centralkonto (s.k. koncernkonto). 

Utbetalning av löner m.m. 
Systemförvaltare Andréa Karlsson och systemförvaltare Britt Pettersson. 

Ovanstående personer bemyndigas var och en för sig att utföra elektroniska 
löneutbetalningar.  

Utbetalning av försörjningsstöd 
Enhetschef Roger Andersson, socialsekreterare Ida Ljung, socialsekreterare Anna Engl, 
socialsekreterare Simon Hagstrand, socialsekreterare Sofia Levander, socialsekreterare Anna 
Åhsén, socialsekreterare Hanadi Yusef, socialadministratör Elisabeth Nyguist, 
socialadministratör Jenny Sand, socialadministratör Kristin Ståhlkrantz, socialadministratör 
Ulrika Berntsdotter och assistent Vivianne Norlin.  

Ovanstående bemyndigas att två i förening teckna checkar och göra utbetalningar av 
försörjningsstöd från specifikt konto avsett för individ- och familjeomsorgen.  

Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 23 Revidering av Brandskyddsregler 

  
 
 
§ 23/2019 
 

Revidering av Brandskyddsregler 
Dnr 2018/759 
 
 
Sammanfattning 
Brandskyddsregler är något som måste finnas för att verksamheten skall kunna förhindra att 
bränder uppstår. Styrdokumentet brandskyddsregler ersätter det förra styrdokumentet 
antaget av Kommunstyrelsen 2016-06-02, §173. Det nya styrdokumentet är kompletterat 
med brandskyddsorganisation samt anger syfte, ansvar, krav på utbildning, introduktion och 
övning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-16 från tf. servicechef 
2 Brandskyddsregler från 2019-01-01 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Styrdokument Brandskyddsregler antas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Styrdokument Brandskyddsregler antas. 
 
Beslut lämnas till 
Verksamhetschef fastighet 
Författningshandboken 
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§ 24 Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet 
kost 

  
 
 
§ 24/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för diverse 
investeringar inom verksamhet kost 
Dnr 2018/739 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i kommunstyrelsens förslag avseende budget 2019. Beslut om att 
använda budgetmedel 2019 förutsätter att kommunfullmäktige har anslagit medel för 
ändamålet i beslut om budget 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-22 från servicechef 
2 Investeringskalkyl 2019 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse inom kostverksamheten 2019, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i investeringsbudgeten för 
2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse inom kostverksamheten 2019, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i investeringsbudgeten för 
2019. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kost 
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§ 25 Riktlinjer för ramuppdrag IT 2019 

  
 
 
§ 25/2019 
 

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2019 
Dnr 2018/776 
 
 
Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd IT har beretts i IT-samverkan. Där med överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2019. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-11-29 från kanslichef 
2 Riktlinjer för ramuppdrag It 2019 
3 Prislista It-enheten 2019 
4 Jämförelse ramuppdrag 2018-2019 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ramuppdrag IT och prislista för 2019 antas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ramuppdrag IT och prislista för 2019 antas. 
 
Beslut lämnas till 
Tranemo kommun 
Kanslichef 
Servicechef 
Författningshandboken   
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§ 26 Förändring i verksamhet för Ungas mötesplatser 

  
 
 
§ 26/2019 
 

Förändring i verksamhet för Ungas mötesplatser 
Dnr 2018/679 
 
 
Sammanfattning 
Förändringen gäller vilken åldersgrupp som verksamheten ska vända sig till. Målgruppen ska 
vara för mellanstadiet upp till och med gymnasiet, det vill säga 10–20 år. De ungdomar som 
är över 20 år kan fortfarande vara en målgrupp, men inte för den ordinarie öppna 
verksamheten. Särskilda projekt riktade mot unga vuxna i samverkan med andra 
verksamheter skulle vara mer lämpligt. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-20 från tf. servicechef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förändringen i verksamheten för Ungas mötesplatser godkänns. 
Målgruppen är 10–20 år. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förändringen i verksamheten för Ungas mötesplatser godkänns. 
Målgruppen är 10–20 år. 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 27 Återrapportering av hur det tillfälliga kommunbidraget har använts 

  
 
 
§ 27/2019 
 

Återrapportering av hur det tillfälliga 
kommunbidraget har använts 
Dnr 2017/745 
 
 
Sammanfattning 
Regeringen beslutade under hösten 2017 att betala ut ett tillfälligt kommunbidrag till 
kommuner som önskade att ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år innan 
slutligt beslut i asylärendet skulle kunna bo kvar i kommunen. För Ulricehamns kommun 
innebar det totalt 3 234 615 kronor. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen ska 
återrapportera hur det tillfälliga kommunbidraget har använts senast januari 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-03 från socialchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Rapporten av hur det tillfälliga kommunbidraget har använts, godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten av hur det tillfälliga kommunbidraget har använts, godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
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§ 28 Svar på medborgarförslag om soptunna i stadsparken 

  
 
 
§ 28/2019 
 

Svar på medborgarförslag om soptunna i stadsparken 
Dnr 2017/645 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag frågar Sandra Saly om det är möjligt att sätta en soptunna och hänga 
hundpåsar i inhägnaden i Stadsparken så det förblir renare för alla som går där. Enligt 
förslagsställaren är det många som rastar sina hundar där men även för barn är det ett 
härligt ställe att leka.  
 
I Stadsparken finns befintliga stationer med hundbajspåsar, vilka bedöms som tillräckliga till 
antalet. I dagsläget vill inte kommunen att inhägnaden ska nyttjas som en rastgård för 
hundar, vilket en soptunna med tillgång till hundbajspåsar skulle ge incitament till. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-07 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om soptunna i stadsparken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att befintliga stationer bedöms som tillräckliga 
utifrån att kommunen inte vill skapa incitament till att inhägnaden nyttjas som en 
hundrastgård.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att befintliga stationer bedöms som tillräckliga 
utifrån att kommunen inte vill skapa incitament till att inhägnaden nyttjas som en 
hundrastgård.  
 
Beslut lämnas till 
Sandra Saly 
Verksamhetschef kommunservice 
Samhällsbyggnadschef   
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§ 29 Svar på medborgarförslag om skarvproblem i Åsunden 

  
 
 
§ 29/2019 
 

Svar på medborgarförslag om skarvproblem i Åsunden 
Dnr 2017/704 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 2017-10-10 menar Erik Ågren att antalet 
skarvar i Åsunden ökat, framförallt i staden, och att skarven påverkar fiskbeståndet i 
Åsunden oerhört. Dessutom uppger Erik att folk matar skarvarna vilket gör dem tama och 
farliga. Erik anser att något bör göras åt skarvarna i sjön.  
 
Kommunen gör bedömningen att den nuvarande skarvpopulationen inte bedöms orsaka 
någon omfattande skada på fiskbeståndet i Åsunden. Kommunen delar förslagsställarens syn 
på att matning kan medföra att vilda djur tappar sin rädsla för människor, kommunen ser 
dock inte att det föranleder någon åtgärd i detta läge från kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-22 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att göra något åt alla Skarvar som kommit till sjön 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den nuvarande skarvpopulationen inte 
bedöms orsaka någon omfattande skada på fiskbeståndet i Åsunden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den nuvarande skarvpopulationen inte 
bedöms orsaka någon omfattande skada på fiskbeståndet i Åsunden. 
 
Beslut lämnas till 
Erik Ågren 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 30 Svar på medborgarförslag om fria resor med kollektivtrafik för barn/elever 
i skola samt personal 

  
 
 
§ 30/2019 
 

Svar på medborgarförslag om fria resor med 
kollektivtrafik för barn/elever i skola samt personal 
Dnr 2018/570 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Anneli Olsson att skolklasser, fritidshemsgrupper och 
medföljande personal ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken inom Västrafiks område 
och att kostnaden ska faktureras kommunen i efterhand. 
 
Resor som görs i skolans regi ska ha en koppling till det skolarbete som bedrivs vid det 
aktuella tillfället. Resan ska vara avgiftsfria för eleven. I de fall resan företas med den 
allmänna kollektivtrafiken kan resan registreras med skolans gruppfärdbevis som gäller alla 
tåg-, buss-, spårvagns- och färjelinjer inom Västra Götalandsregionen. Dessa resor faktureras 
skolan i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-23 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om fria resor med kollektivtrafik för barn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att resor under skoltid kan ske 
med den allmänna kollektivtrafiken och dessa resor är kostnadsfria för eleven. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att resor under skoltid kan ske 
med den allmänna kollektivtrafiken och dessa resor är kostnadsfria för eleven. 
 
Beslut lämnas till 
Anneli Olsson 
Barn och utbildningschef 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 31 Svar på medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som 
påverkar djur och natur 

  
 
 
§ 31/2019 
 

Svar på medborgarförslag angående vindkraftsparken 
i Grönahög som påverkar djur och natur 
Dnr 2018/538 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att kommunen själva 
ska göra en grundlig utredning av förekommande arter i Grönahög, i samband med att 
Vattenfall ansökt om vindkraftsetablering i området.  
 
Med hänvisning till Miljöbalken är den som avser bedriva en verksamhet ansvarig att 
genomföra de utredningar som verksamheten kräver för att skydda miljön mot skador eller 
olägenheter.  
 
Länsstyrelsen är prövningsmyndighet i vindkraftsärenden. I de fall kommunen väljer att inte 
avstyrka en tillståndsansökan har länsstyrelsen i uppgift att granska inkomna ansökningar 
samt fatta beslut om tillstånd ska ges och vilka villkor som ska följas. Kommunens miljöenhet 
får utredningar i vindkraftärenden på remiss från länsstyrelsen och har möjlighet att begära 
kompletteringar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-15 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som påverkar djur och natur 

  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till 2 kap. 2§ Miljöbalken (1998:808) som 
föreskriver att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig 
behövlig kunskap med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att 
skydda miljön mot skada eller olägenhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till 2 kap. 2§ Miljöbalken (1998:808) som 
föreskriver att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig 
behövlig kunskap med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att 
skydda miljön mot skada eller olägenhet. 
 
Beslut lämnas till 
Lennart Bohlin 
Samhällsbyggnadschef   
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§ 32 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-01-10 

  
 
 
§ 32/2019 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 
2019-01-10 
Dnr 2018/787 
 
 
Sammanfattning 
1 Styrelseprotokoll 2018-11-14 Sjuhärads Samordningsförbund 
2 Beslut om beredskapsplan för höga flöden och dammhaveri i Ätran 2018-12-11 
Länsstyrelsen Hallands Län  
 
Ordförandens förslag till beslut till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 33 Initiativärende till Kommunstyrelsen den 10 januari 2019 En tillfällig 
miljöberedning eller en politisk referensgrupp skapas 

  
 
 
§ 33/2019 
 

Initiativärende till Kommunstyrelsen den 10 januari 
2019 En tillfällig miljöberedning eller en politisk 
referensgrupp skapas 
Dnr 2019/21 
 
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende föreslår Kerstin Berggren (MP) att en politisk referensgrupp tillskapas 
med en deltagare från varje parti och att det i slutet av 2019 blir en vägledningsdebatt samt 
att en handlingsplan redovisas under våren 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende - En tillfällig miljöberedning eller en politisk referensgrupp skapas 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
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