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§ 34 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 34/2019 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), informerar om att när ett 
initiativärende lämnas in kommer den som lämnat den att erbjudas att redogöra för ärendet 
under denna punkt, innan ärendelistan fastställs. 
 
Eva B Arnesson redogör för dagens initiativärende från kristdemokraterna gällande 
revidering av kostplanen. Ärendet läggs till som nummer 24 på ärendelistan. 
 
Ordföranden öppnar upp för fler föredragningar under dagen och det bestäms att 
initiativärendet ska föredragas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista, med beskrivna förändringar, fastställs. 
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§ 35 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 35/2019 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), informerar om vad som gäller om en 
ledamot behöver gå ifrån mötet.  
 
Vidare informerar ordföranden om att ett första möte med kommunalförbundet varit och att 
Ulricehamn har tre adjungerade, en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 36 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 36/2019 
 

Förvaltningens information 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 37 Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling, 
Emma-Klara Arnell (C) 

  
 
 
§ 37/2019 
 

Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling, Emma-Klara Arnell (C) 
Dnr 2019/87 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-01-10 avsäger sig Hanna Brunnegård (C) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ersättare i kommunstyrelsen. På kommunfullmäktige 2019-
01-31 utsågs Emma-Klara Arnell (C) som ersättare för Brunnegård i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-02-04 från administratör 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Emma-Klara Arnell (C) ersätter Hanna Brunnegård (C) i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Emma-Klara Arnell (C) ersätter Hanna Brunnegård (C) i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling. 
 
Beslut lämnas till 
Emma-Klara Arnell 
Kanslichef 
Kanslifunktionen 
Lön 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-02-07 
Sida 8 av 33 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 38 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-02-07 

  
 
 
§ 38/2019 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-02-07 
Dnr 2018/10 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 912-913/2018, 2018/914 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-12-03, 2018-12-04 

1.23 

Nr 868–869/2018 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Socialadministratör 2018-12-07 

2  Allmänna ärenden 

2.2 Nr 867/2018, 878/2018, 887/2018, 888/2018, 894/2018 
2018/765, 2018/805, 2018/130, 2018/816 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande 
Kultur och fritidschef 2018-11-22, 2018-12-14, 2018-12-20, 2018-12-18 
Gatuingenjör 2018-12-20 

2.6 Nr 910/2018, 911/2018 
2018/812, 2018/520 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet  
Kommunchef 2018-11-28, 2018-11-26 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 871/2018 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2018-12-12 

3.17 

Nr 870/2018, 884/2018 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-12-12, 2018-12-19 

3.22 

Nr 851/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal i samordnad upphandling av varor och/ 
eller tjänster 
Upphandlingschef 2018-12-05 
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4 Mark- och fastighetsärenden 

4.1 

Nr 854–855/2018 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om inteckning, 
inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd 
Exploateringsingenjör 2018-12-07 

4.7 

Nr 853/2018 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringschef 2018-12-06 

4.9 

Nr 875/2018, 881/2018, 889/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-12-06, 2018-12-17, 2018-12-20 

4.13 

Nr 847–848/2018, 858–859/2018, 860/2018, 861/2018, 880/2018, 885/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-12-03, 2018-12-10, 2018-11-02, 2018-12-10, 2018-12-17, 
2018-12-19 

4.16 

Nr 892/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-12-19 

4.18 

Nr 883/2018 
2018/804 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2018-12-18 

5 Fritidsärenden 

6 Kulturärenden 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 849/2018, 850/2018, 863/2018, 864/2018, 865/2018, 866/2018, 872/2018, 
873/2018, 876/2018, 882/2018, 890/2018, 891/2018 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom 
budget. 
Sektorchef 2018-11-12, 2018-11-22, 2018-11-27, 2018-11-12, 2018-11-01, 2018-12-04 
Enhetschef 2018-11-19, 2018-12-13, 2018-12-13, 2018-12-17 
Verksamhetschef 2018-12-12, 2018-12-18 

7.2 

Nr 862/2018 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-12-07 

7.7 

Nr 852/2018, 874/2018, 895/2018, 896/2018, 897/2018, 898/2018, 899-900/2018, 
901/2018, 902-904/2018, 905/2018, 906-909/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv månader 
Enhetschef 2018-12-03, 2018-12-11, 2018-11-29, 2018-10-01, 2018-10-19, 2018-10-01, 
2018-10-12, 2018-10-01, 2018-10-08, 2018-10-22 
Verksamhetschef 2018-12-10,  



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-02-07 
Sida 10 av 33 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

7.10 

Nr 893/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-12-07 

8 Planärenden 

8.2 

Nr 877/2018, 886/2018 
2018/717, 2018/756 
Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell eller 
aktualitetsförklarad översiktsplan, fördjupad översiktsplan, eller att åtgärden är av 
mindre betydande art 
Sektorchef 2018-12-14, 2018-12-20 

9 Naturvårdsärenden 

10 Trafikfrågor 

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 856/2018 
Beslut att elev ska få byta studieväg 
Bitr. rektor 2018-12-07 

17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 879/2018 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden 
Enhetschef 2018-12-17 

18 Gymnasiesärskolan 

19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

20 Särskild utbildning för vuxna 

21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.1 

Nr 857/2018 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2018-12-07 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 39 Antagande detaljplan Krämaren 4 m.fl. 

  
 
 
§ 39/2019 
 

Antagande detaljplan Krämaren 4 m.fl. 
Dnr 2015/168 
 
 
Sammanfattning 
Förslaget för ny detaljplan för fastigheten Krämaren 4 möjliggöra fler bostäder och 
centrumverksamhet i bottenplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning 
av kvarteret.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande detaljplan Krämaren 4 m.fl. 
3 Plankarta antagande Krämaren 4 m.fl. 
4 Granskningsutlåtande Krämaren 4 m.fl. 
5 Samrådsredogörelse Krämaren 4 m.fl. 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Krämaren 4 m.fl. antas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Krämaren 4 m.fl. antas. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 40 Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag 

  
 
 
§ 40/2019 
 

Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och 
bolag 
Dnr 2019/19 
 
 
Sammanfattning 
Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. 
Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. 
Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  
 
För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet 
med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, 
befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa 
goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Förvaltningens förslag till riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är avsett 
att ersätta nu gällande Ekonomiska styrprinciper som beslutades av kommunfullmäktige 
2010. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-10 från ekonomichef 
2 Riktlinjer ekonomisk styrning 2019-01-08 
3 Ekonomiska styrprinciper 2010 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag fastställs med ny lydelse enligt 
kursiverad text i 4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan. 
 
”Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 %, dock 
lägst 0,5 mkr, ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Detta sker i samband med de 
ekonomiska uppföljningar som sker tertialvis, det vill säga per april, augusti respektive 
december månad. Redovisningen sker under särskild underrubrik i investerings-
redovisningen. Ekonomisk status på objekt i investeringsbudgeten som påbörjats och som 
budgeterats med 50 mkr eller mer ska också redovisas vid samma tillfälle.” 
 
Dessa riktlinjer ersätter tidigare ekonomiska styrprinciper. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag fastställs med ny lydelse enligt 
kursiverad text i 4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan. 
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”Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 %, dock 
lägst 0,5 mkr, ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Detta sker i samband med de 
ekonomiska uppföljningar som sker tertialvis, det vill säga per april, augusti respektive 
december månad. Redovisningen sker under särskild underrubrik i investerings-
redovisningen. Ekonomisk status på objekt i investeringsbudgeten som påbörjats och som 
budgeterats med 50 mkr eller mer ska också redovisas vid samma tillfälle.” 
 
Dessa riktlinjer ersätter tidigare ekonomiska styrprinciper 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-02-07 
Sida 15 av 33 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 Ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero 

  
 
 
§ 41/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar 
på Ekero 
Dnr 2018/823 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr.  
Investeringen möjliggör att öppna upp den avdelning som varit ett HVB-hem. Det innebär att 
vi kan frigöra platser på korttiden i kommunen och möjliggör att vi kan ta hem 
utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Sedan slutet av 2017 har det varit en successiv ökning av beställningen till äldreomsorgen, 
både antalet hemtjänsttimmar och vårdbehovet har ökat. Ökningen har accelererat 
ytterligare från och med hösten 2018 och det finns inga tecken på att den skulle mattas av. 
Även om det är trycket på korttiden som märks mest är det egentligen inte där som 
problemet ligger. Ungefär 10 av de 30 korttidsplatserna är belagda av personer som har 
beslut om särskilt boende och väntar på en ledig plats, men är för dåliga för att kunna vänta 
hemma i ordinärt boende med hemtjänst. Om dessa platser skulle kunna frigöras skulle 
korttiden kunna användas mer som det är tänkt. 
 
Förvaltningen föreslår därför att den tomma avdelningen på Ekero med 9 platser öppnas upp 
igen. Att inte öppna upp en avdelning på Ekero innebär att vi inte kan frigöra platser på 
korttiden och därför inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Det saknas dock 
särskilt avsatta medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. 
Möjlighet finns att anvisa medel för ändamålet ur investeringsanslaget för ej kända projekt. 
Dock tar detta i så fall i anspråk en stor del av det totala anslaget för ej kända projekt 
(3,0 mnkr) och det är sannolikt att det kommer uppstå ytterligare finansieringsbehov under 
2019. Förvaltningen föreslår därför att det tas beslut om att utöka anslaget för ej kända 
projekt med 2,2 mnkr. Det ligger i så fall på kommunfullmäktige att besluta om. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Det ökade behovet av platser för särskilt boende har inte beaktats i driftbudgeten för 2019. 
Möjlighet finns att hantera frågan om det ökade behovet i en ändringsbudget/tilläggsbudget 
när en ny regering har tillträtt och när det finns en tydlighet om nivån på statsbidragen till 
kommunerna 2019. Resursbehov inom äldreomsorgen kan då behöva vägas mot behov inom 
andra verksamheter. Återrapportering till kommunstyrelsen om utvecklingen av behovet 
inom äldreomsorgen kommer att ske i samband med ordinarie budget- och 
verksamhetsuppföljning under 2019. 
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Om kommunen inte kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid finns risk för ökade 
kostnader genom att kommunen kan få betalningsansvar för färdigbehandlade patienter, 
köpa platser mm. Det finns följaktligen ekonomiska skäl att genomföra de aktuella 
åtgärderna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-09 från tf servicechef m.fl. 
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investering av lokal-
anpassning på Ekero, 2,2 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2019. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att 
iordningsställa lokalerna och förbereda verksamheten. 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investering av lokal-
anpassning på Ekero, 2,2 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2019. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att 
iordningsställa lokalerna och förbereda verksamheten. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr.  
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§ 42 Svar på motion om Kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn 

  
 
 
§ 42/2019 
 

Svar på motion om Kommunfullmäktige utanför 
centralorten Ulricehamn 
Dnr 2018/247 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige 
beslutar återuppta möjligheten att årligen hålla något eller några av sina möten utanför 
centralorten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-02-01 från kanslichef 
2 Motion om kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn, Arne Fransson (MP) 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar att förslaget till kommunfullmäktige istället ska bli ”Motionens 
förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Under nuvarande mandatperiod, så skall möjligheten att kommunfullmäktige hålls utanför 
centralorten beaktas i ärende- och möteshantering.” 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer Berggrens förslag mot ordförandens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 
Reservation 
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 43 Svar på motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten 

  
 
 
§ 43/2019 
 

Svar på motion om politisk närvaro under 
brukarrådsmöten 
Dnr 2018/444 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen i 
samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för 
ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor. 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-16 från kanslichef 
2 Motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten på kommunen högstadieskolor, 

Mikael Levander (NU) 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till vikten av att skilja på brukardialog och medborgardialog 
som är skilda dialogformer med olika syften.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till vikten av att skilja på brukardialog och medborgardialog 
som är skilda dialogformer med olika syften.  
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§ 44 Kommunstyrelsens internbudget 2019 

  
 
 
§ 44/2019 
 

Kommunstyrelsens internbudget 2019 
Dnr 2018/819 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 om budget för 2019 och flerårsbudget 2020-2021. 
Kommunstyrelsens budget för 2019 har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt 
från den ekonomiska ramen 2018 och de förändringar som kommunfullmäktige beslutat om. 
Omfördelning av budgetramar på grund av organisationsförändringar har gjorts. Justeringar 
har även gjorts för att kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna 
hyresförändringar mm. 
 
Under 2019 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna lokalhyror. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i 
förvaltningsorganisationen att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-10 från ekonomichef 
2 Kommunstyrelsens internbudget 2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 
2019 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 
2019 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
Barn- och utbildningschef  
Socialchef  
Samhällsbyggnadschef  
Servicechef  
Ekonomichef  
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§ 45 Gallringsbeslut gällande ekonomiska handlingar 

  
 
 
§ 45/2019 
 

Gallringsbeslut gällande ekonomiska handlingar 
Dnr 2018/726 
 
 
Sammanfattning 
Ekonomifunktionen bevarar (sparar för alltid) ett urval av var femte årgång av ekonomiska 
handlingar. Redovisningslagen ställer inte det kravet och det finns inte heller angivet i 
dokumenthanteringsplanen att dessa handlingar ska bevaras.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-12-21 från kanslichef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ekonomiska handlingar gallras retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018 och 
bevarandet av typårgångar upphör. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ekonomiska handlingar gallras retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018 och 
bevarandet av typårgångar upphör. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Ekonomichef  
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§ 46 Ansökan om investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och 
torktumlare i lägenheter på Ryttershov 

  
 
 
§ 46/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på 
Ryttershov 
Dnr 2018/634 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och 
torktumlare i lägenheter på Ryttershov, 0,58 mnkr. Investeringen möjliggör att få samma 
standard i samtliga lägenheter på Ryttershov som i kommunens övriga vård- och 
omsorgsboenden. 
 
Av hygieniska skäl bör varje boende ha möjlighet att tvätta och torka i lägenheten. I 18 av 
lägenheterna på Ryttershov saknas idag denna möjlighet. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet kan avsättas från anslaget för ”ej kända projekt” i investeringsbudgeten för 2018. 
Medel behöver ombudgeteras till 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i 
enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser (ca 15 tkr årligen för elförbrukning och underhåll) beaktas 
i budget 2020.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från tf servicechef 
2 Bilaga investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för installation av 

tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på 
Ryttershov, 0,58 mnkr kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på 
Ryttershov, 0,58 mnkr kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
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Beslut lämnas till 
Tf Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet    
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§ 47 Ansökan om investeringsmedel för parker och lekplatser 

  
 
 
§ 47/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för parker och 
lekplatser 
Dnr 2018/800 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 1,0 mnkr. 
 
Investeringen möjliggör upprustning och utveckling av parker och lekplatser för en säker 
miljö för barnen.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga driftkostnadskonsekvenser i övrigt förväntas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl Park och lek 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för upprustning och utveckling av parker och lekplatser 2019, 1,0 mnkr 
kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för upprustning och utveckling av parker och lekplatser 2019, 1,0 mnkr 
kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 48 Svar på uppdrag om strategi för att säkerställa att personer som enligt lag 
har rätt till boende får behovet tillgodosett inom rimlig tid 

  
 
 
§ 48/2019 
 

Svar på uppdrag om strategi för att säkerställa att 
personer som enligt lag har rätt till boende får 
behovet tillgodosett inom rimlig tid 
Dnr 2018/526 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2018-10-25 förvaltningen i uppdrag att återkoppla till 
kommunstyrelsen vilken strategi som finns för att lösa frågan så att personer som enligt lag 
(LSS) har rätt till boende också får sitt behov tillgodosett inom rimlig tid. I förvaltningens 
rapport beskrivs att det finns en plan för att bygga nya gruppbostäder, samt att renovera 
befintliga och i samband med detta utöka antalet lägenheter.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-27 från socialchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens rapport godkänns. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens rapport godkänns. 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 49 Svar på medborgarförslag om att sätta upp trevliga infartsskyltar vid 
infarterna från Falköping och Gällstad 

  
 
 
§ 49/2019 
 

Svar på medborgarförslag om att sätta upp trevliga 
infartsskyltar vid infarterna från Falköping och 
Gällstad 
Dnr 2015/196 
 
 
Sammanfattning 
Bengt G Eriksson har i ett medborgarförslag föreslagit att välkomstskyltar sätts upp vid 
infarten från Falköping och från Gällstad med texten "Välkommen till Ulricehamn -Åsundens 
pärla" och på baksidan kan det t.ex. stå: "Tack för besöket -välkommen åter". 
 
Digitala infartsskyltar finns idag i båda riktningarna längs riksväg 40. I dagsläget finns inga 
planer på att sätta upp skyltar vid infarten från Falköping och från Gällstad. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-14 från kommunchef 
2 Medborgarförslag om att sätta upp trevliga infartsskyltar vid infarterna från Falköping 

och Gällstad 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att de informationsskyltar med karta och 
välkomsthälsning som idag finns vid de aktuella infarterna bedöms tillräckliga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att de informationsskyltar med karta och 
välkomsthälsning som idag finns vid de aktuella infarterna bedöms tillräckliga. 
 
Beslut lämnas till 
Bengt G Eriksson 
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 
Kommunchef 
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§ 50 Svar på medborgarförslag om parkourpark i Stadsparken 

  
 
 
§ 50/2019 
 

Svar på medborgarförslag om parkourpark i 
Stadsparken 
Dnr 2017/576 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Herbert Rosenberg att det ska anläggas en parkourpark i 
Stadsparken. Beräknad kostnad för en anläggning är ca 300–500 tkr. En diskgolfbana 
planerar att anläggas i stadsparken som kommer öka aktiviteten i parken. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-11 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om parkourpark i Stadsparken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att platsen inte är lämplig samt att ekonomiska 
medel inte finns avsatta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att platsen inte är lämplig samt att ekonomiska 
medel inte finns avsatta. 
 
Beslut lämnas till 
Herbert Rosenberg 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-02-07 
Sida 27 av 33 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 51 Svar på medborgarförslag om att göra kontroll och underhåll på träd som 
växer utmed Allévägen, Hökerum 

  
 
 
§ 51/2019 
 

Svar på medborgarförslag om att göra kontroll och 
underhåll på träd som växer utmed Allévägen, 
Hökerum 
Dnr 2017/806 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rob Wahlström att man utför 
kontroll och underhåll av träden som finns utmed Allévägen i Hökerum. Verksamheten 
arbetar med en ansökan till Länsstyrelsen för dispens från biotopskyddet som allén lyder 
under. Anledningen till ansökan är verksamheten ser att ett par träd behöver bytas ut. 
Beskärningen av grenar kan verksamheten göra utan denna dispens och det planeras att 
utföras inom en snar framtid. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-26 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om att göra kontroll och underhåll på träd som växer utmed 

Allévägen, Hökerum 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget beviljas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget beviljas. 
 
Beslut lämnas till 
Rob Wahlström 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 52 Svar på medborgarförslag om trafikåtgärder i Ulricehamns centrum 

  
 
 
§ 52/2019 
 

Svar på medborgarförslag om trafikåtgärder i 
Ulricehamns centrum 
Dnr 2018/609 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Gunnar Ekenberg att parkeringshus uppförs inom 
fastigheterna Duvan 11 och Lärkan 12, att Nygatan och Bogesundsgatan omvandlas till 
gångfartsområden samt att parkeringsförbud införs på del av Rådhusgatan, mellan 
Stenbocksgatan och Nygatan. 
 
Det finns gott om lediga parkeringar inom gångavstånd från centrum. Genom att tids-
begränsa flera av de mest centralt belägna platserna görs dessa tillgängliga för de som har 
kortare ärenden. Detta leder till ett bättre utnyttjande av tillgängliga parkeringsplatser och är 
mera kostnadseffektivt än att uppföra nya parkeringsanläggningar. 
 
Ett område eller en gata får klassas som gångfartsområde endast om det är utformat så att 
det framgår att gående nyttjar hela ytan och att det inte är lämpligt att föra fordon med högre 
hastighet än gångfart. Regleringen gångfartsområde är inte förenlig med Nygatans beslutade 
utformning och inte heller med Bogesundsgatans funktion och utformning. 
 
Då tillräckligt utrymme finns på Rådhusgatan är det motiverat att tillåta parkering på minst 
en sida för att underlätta för besökare till de bostäder som finns utmed gatan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-10 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om trafikåtgärder i Ulricehamns centrum 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. Vad avser uppförande av parkeringshus är detta inte ekonomiskt 
motiverat då de platser som finns inom gångavstånd från centrum inte är fullbelagda. Vad 
avser reglering av Nygatan som gångfartsområde är detta inte förenligt med beslutad 
inriktning för gatans utformning. Vad avser reglering av Bogesundsgatan som 
gångfartsområde är detta inte förenligt med gatans funktion och utformning. Vad avser 
införande av parkeringsförbud på Rådhusgatans norra sida saknas motiv för detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. Vad avser uppförande av parkeringshus är detta inte ekonomiskt 
motiverat då de platser som finns inom gångavstånd från centrum inte är fullbelagda. Vad 
avser reglering av Nygatan som gångfartsområde är detta inte förenligt med beslutad 
inriktning för gatans utformning. Vad avser reglering av Bogesundsgatan som 
gångfartsområde är detta inte förenligt med gatans funktion och utformning. Vad avser 
införande av parkeringsförbud på Rådhusgatans norra sida saknas motiv för detta. 
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Beslut lämnas till 
Gunnar Ekenberg 
Samhällsbyggnadschef   
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§ 53 Svar på medborgarförslag om att anlägga gångväg fram till lekplatsen 
Herrahagen 

  
 
 
§ 53/2019 
 

Svar på medborgarförslag om att anlägga gångväg 
fram till lekplatsen Herrahagen 
Dnr 2018/633 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår att man anlägger en gångväg fram till 
lekplatsen Herrahagen. Verksamheten konstaterat att en gångväg enligt förslaget vore 
rimligt. En plan för genomförandet är att bygga gångvägen under 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om att anlägga gångväg fram till lekplatsen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget bifalles och en gångväg planeras och byggs under 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget bifalles och en gångväg planeras och byggs under 2019. 
 
Beslut lämnas till 
Marcus Tidebrink   
Tf Sevicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 54 Svar på Medborgarförslag om utökade öppettider i simhallen 

  
 
 
§ 54/2019 
 

Svar på Medborgarförslag om utökade öppettider i 
simhallen 
Dnr 2018/657 
 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in från Lisa Gassner där hon föreslår att öppettiderna i 
simhallen ska utökas. Framför allt är det morgonsimmet som förslås utökas i tid. 
Bakgrunden är att förslagsskrivaren upplever att det är trång och att det försvårar för 
möjligheterna att simma. Att ytterligare utöka tiden för morgonbad är svårt då det innebär 
utökat personalbehov för bland annat städning och lokalvård. Det är inte möjligt i dagsläget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-01-02 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om utökade öppettider i simhallen 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Beslut lämnas till 
Lisa Gassner   
Tf Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 55 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-02-07 

  
 
 
§ 55/2019 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 
2019-02-07 
Dnr 2018/787 
 
 
Sammanfattning 

1. Protokoll Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 2019-01-31 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 56 Initiativärende Revidering av kostplanen 

  
 
 
§ 56/2019 
 

Initiativärende Revidering av kostplanen 
Dnr 2019/93 
 
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende föreslår Eva B Arnesson (KD) att kommunstyrelsen ger förvaltningen i 
uppdrag att arbeta fram en reviderad kostplan för kommunen så det i fortsättningen går att 
servera även svenskt nöt- och fårkött i våra verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende revidering av kostplanen 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 
 
Beslut lämnas till 
Verksamhetschef kost   
 
 
 


