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Inga-Kersti Skarland S  
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Tjänstgörande  

ersättare 
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Börje Eckerlid C Ers. Victor Sund 
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§ 26 Information 

  
 
 
§ 26/2019 
 

Information 
 
 
Sammanfattning 
Mötesordförande Dario Mihajlovic (NU) informerar om att Victor Sund (C) är ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Hanna Brunnegård (C) som avgått. Ny ersättare för centerpartiet 
är Erik Öhlund.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om kommande ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
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§ 27 Avtackning för avgående ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2014-2018 

  
 
 
§ 27/2019 
 

Avtackning för avgående ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2014-2018 
Dnr 2019/191 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde avtackade ordföranden följande ledamöter och 
ersättare som lämnar kommunfullmäktige efter mandatperioden 2014-2018: 
 
Moderaterna Kristdemokraterna 
Ledamöter Ledamot 
Per Johansson Bengt Andelius 
Birgitta Molander  
Kristina Wilhelmsson Ersättare 
Roger Wilhelmsson Ingela Widell 
 
Ersättare Centerpartiet 
Lotta Bäckström Ledamöter 
Kenneth Johansson Ing-Marie Andersson 
Elsa Wilhelmsson Hanna Brunnegård 

Vänsterpartiet   Ersättare 
Ledamot    Inger Broberg 
Susanne Arneborg       Bengt Johansson 
    Kajsa Nilsson 
     Rolf Sjölin 
Ersättare 
Roger Andersson   Socialdemokraterna 
Erin Winslow    Ledamöter 
    Ruza Glavic 
    Tommy Johansson 
Miljöpartiet    Catharina Ståhl Lind 
Ledamot  
Ingvor Carlander   Ersättare 
    Peter Edström 
Ersättare    Börje Enander 
Clara Jara Pedreros   Eije Holm 
Catarina Sener     Stina Josefsson 
    Bengt Klasson 
    Jan Brobjer 
    
Nya Ulricehamn      Liberalerna 
Ersättare    Ersättare 
Bernt Carlsson    Anneli Fischer 
Johan Helmrot    Arne Björling 
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§ 28 Motion om gratis sommarvistelse för äldre, (SD) 

  
 
 
§ 28/2019 
 

Motion om gratis sommarvistelse för äldre, (SD) 
Dnr 2019/189 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD), Martin Berg (SD), Aila 
Kiviharju (SD), Peter Nilsson (SD), Mattias Bengtsson (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) att 
förvaltningen får i uppdrag att utreda lämpliga former för gratis sommarvistelse för äldre. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om gratis sommarvistelse för äldre, (SD) 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 29 Motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på kommens 
äldreboenden 

  
 
 
§ 29/2019 
 

Motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de 
äldre på kommens äldreboenden 
Dnr 2019/192 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD), Martin Berg (SD), Aila 
Kiviharju (SD), Peter Nilsson (SD), Mattias Bengtsson (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) att 
införa små odlingar för de äldre på kommunens äldreboenden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på kommens äldreboenden, 

(SD) 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 30 Motion om nödsändare för behövande inom kommunens verksamheter 

  
 
 
§ 30/2019 
 

Motion om nödsändare för behövande inom 
kommunens verksamheter 
Dnr 2019/194 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD), Martin Berg (SD), Aila 
Kiviharju (SD), Peter Nilsson (SD), Mattias Bengtsson (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) att 
förvaltningen utreder möjligheterna om att införskaffa nödsändare och tillhörande 
utrustning för behövande inom kommunens verksamheter och redovisar detta för 
kommunstyrelsen senast 2020-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om nödsändare för behövande inom kommunens verksamheter, (SD) 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 31 Motion om rekryteringsstrategi 

  
 
 
§ 31/2019 
 

Motion om rekryteringsstrategi 
Dnr 2019/205 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Magnusson (S) att förvaltningen tar fram 
ett strategidokument för rekrytering av ny personal bland annat inom förskola och skola. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om rekryteringsstrategi 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 32 Motion om Medborgarförslag - Demokrati mellan valdagarna (KD) 

  
 
 
§ 32/2019 
 

Motion om Medborgarförslag - Demokrati mellan 
valdagarna (KD) 
Dnr 2019/210 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Cristina Bernevång (KD) att ändra 
arbetsordningen så att medborgarförslagen kommer tillbaka till kommunfullmäktige för 
beslut där. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Medborgarförslag - Demokrati mellan valdagarna 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 33 Motion om att öka ungdomars delaktighet 

  
 
 
§ 32/2019 
 

Motion om att öka ungdomars delaktighet 
Dnr 2019/213 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) och Evelina Karlsson (V) att 
kommunen anställer 6–7 unga kommunutvecklare på timbasis som jobbar med 
ungdomsfrågor. Dessa ska få ansvaret att fördela en pott på 50 000 kronor årligen, avsedda 
för projekt och arrangemang riktade till unga. Jan-Olof Sundh och Evelina Karlsson föreslår 
också att kommunen köper licensen till SpeakApp. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att öka ungdomars delaktighet 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 34 Medborgarförslag om en inomhuslokal för skateboard 

  
 
 
§ 34/2019 
 

Medborgarförslag om en inomhuslokal för skateboard 
Dnr 2019/112 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Jonsson att det ska finnas en 
inomhuslokal för skateboardåkning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en inomhuslokal för skateboard 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Henrik Jonsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Medborgarförslag om ny industri och handelsplats 

  
 
 
§ 35/2019 
 

Medborgarförslag om ny industri och handelsplats 
Dnr 2019/122 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att en plan för ett nytt handels- och industriområde kring Hökerums motet 
tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ny plan - handelsområde 
2 Karta handel 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing, Peter Eggers  
Kommunstyrelsen 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-03-28 

 Sida 17 av 49 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 36 Medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum 

  
 
 
§ 36/2019 
 

Medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum 
Dnr 2019/125 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att Ulricehamns kommun skyndsamt tar fram planer för nytt byggande i 
Hökerum och att planen på Linnekärr ändras omgående. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum 
2 Karta byggande 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing, Peter Eggers  
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Medborgarförslag gällande detaljplaner och överklagande av dessa 

  
 
 
§ 37/2019 
 

Medborgarförslag gällande detaljplaner och 
överklagande av dessa 
Dnr 2019/126 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Arne Svensson att man ska anta 
en detaljplan för hela kommunen som tillåter höjder och storlekar, att tjänstemän och 
politiker i MSB får avgöra i varje ärende och att efter första överklagandet ska det tillkomma 
en kostnad på en viss procent av den totala byggkostnaden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag gällande detaljplaner och överklagande av dessa 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Per Arne Svensson  
Kommunstyrelsen 
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§ 38 Medborgarförslag om ställplats vid Tolken, Hökerum 

  
 
 
§ 38/2019 
 

Medborgarförslag om ställplats vid Tolken, Hökerum 
Dnr 2019/132 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johanson, Carl-Åke Alsing 
och Peter Eggers att det skapas en uppställningsplats, med servicebyggnad, för husbilar och 
husvagnar i närheten av Hökerumsmotet vid stranden till sjön Tolken. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ställplats vid Tolken, Hökerum 
2 Karta Ställplats 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Tommy Johanson 
Carl-Åke Alsing 
Peter Eggers  
Kommunstyrelsen 
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§ 39 Medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av kommunens 
skolor återinförs till budget för "underhåll" av fastigheter 

  
 
 
§ 39/2019 
 

Medborgarförslag om att kostnader för 
fönsterputsning av kommunens skolor återinförs till 
budget för "underhåll" av fastigheter 
Dnr 2019/145 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anna Smedberg att kostnaderna för 
fönsterputsning av kommunens skolor återförs till budget för ”underhåll” av fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av kommunens skolor återinförs 

till budget för "underhåll" av fastigheter 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Anna Smedberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 40 Medborgarförslag om att rusta upp lekplatsen vid Linnekärr, Hökerum 

  
 
 
§ 40/2019 
 

Medborgarförslag om att rusta upp lekplatsen vid 
Linnekärr, Hökerum 
Dnr 2019/206 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Peter Eggers, 
Carl-Åke Alsing att man rustar upp lekplatsen Linnekärr för att göra det till ett attraktivt 
villaområde för barnfamiljer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att rusta upp lekplatsen vid Linnekärr, Hökerum 
2 Svar på synpunkt om marknadsföring av lediga tomter i Hökerum (1) 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Tommy Johansson 
Peter Eggers 
Carl-Åke Alsing 
Kommunstyrelsen 
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§ 41 Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Vad menades med uttalandet 
från den styrande minoriteten om att vi omöjligt kunde förutse den snabba 
befolkningsökningen? 

  
 
 
§ 41/2019 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Vad 
menades med uttalandet från den styrande 
minoriteten om att vi omöjligt kunde förutse den 
snabba befolkningsökningen? 
Dnr 2019/196 
 
 
Sammanfattning 
Mattias Bengtsson (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om vad den 
styrande minoriteten menade med uttalandet om att ”vi omöjligt kunde förutse den snabba 
befolkningsökningen”. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.  
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§ 42 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur man kommer att agera 
kring rådande "tysthetskultur" inom sektor lärande 

  
 
 
§ 42/2019 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur man 
kommer att agera kring rådande "tysthetskultur" 
inom sektor lärande 
Dnr 2019/198 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur han i 
egenskap av kommunstyrelsens ordförande kommer att agera kring den ”tysthetskultur” som 
råder inom sektor lärande? 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur man kommer att agera kring rådande 

"tysthetskultur" inom sektor lärande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.  
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§ 43 Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Hur mycketpengar betalades ut 
till illegala invandrare under perioden 2018-01-01 - 2018-12-31? 

  
 
 
§ 43/2019 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Hur mycket 
pengar betalades ut till illegala invandrare under 
perioden 2018-01-01 - 2018-12-31? 
Dnr 2019/199 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur mycket 
pengar som betalats ut till illegala invandrare, så kallade papperslösa, under perioden  
2018-01-01 – 2018-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Hur mycket pengar betalades ut till illegala 

invandrare under perioden 2018-01-01 - 2018-12-31? 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.  
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§ 44 Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag 

  
 
 
§ 44/2019 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-07 § 40 
2 Tjänsteskrivelse 2019-01-10 från ekonomichef 
3 Riktlinjer ekonomisk styrning 2019-01-08 
4 Ekonomiska styrprinciper 2010 
 
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. 
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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. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
Barn- och utbildningschef  
Socialchef  
Samhällsbyggnadschef  
Servicechef  
Ekonomichef  
Ulricehamns Stadshus AB 
STUBO AB 
NUAB 
UEAB 
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§ 45 Ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero 

  
 
 
§ 45/2019 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-04 § 41 
2 Tjänsteskrivelse 2019-01-09 från tf servicechef m.fl. 
3 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr.  
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef service 
Sektorchef välfärd 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 46 Ansökan om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola 

  
 
 
§ 46/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för flytt av särskola 
till Marbäcks skola 
Dnr 2019/24 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola, 2,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att komma till rätta med den lokalbrist som föreligger på 
grund av ökat elevantal i särskolan. Flyttning av särskoleverksamhet från Lövbacka (URC) 
och avlastning av Eken 2 vid Ulrikaskolan behövs. 
 
Slöjdsalen i Marbäcks skola behöver byggas om inför läsåret 19/20 för att där skapa 
ändamålsenliga lokaler för särskoleverksamhet. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut normalt sett kan fattas av kommunstyrelsen. Dock 
saknas medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. Därför 
behövs beslut i kommunfullmäktige om att utöka investeringsbudgeten 2019 med det sökta 
beloppet. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. I övrigt förväntas ökade driftkostnader med 20 tkr per år för 
lokalvård, vilket kommer att beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-07 § 64 
2 Tjänsteskrivelse 2019-01-31 från tf servicechef 
3 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks 

skola 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsbudgeten 2019 utökas med 2,0 mnkr 
avseende investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsbudgeten 2019 utökas med 2,0 mnkr 
avseende investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola. 
  
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
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§ 47 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 

  
 
 
§ 47/2019 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 4, 2018 
Dnr 2019/82 
 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-07 § 62 
2 Tjänsteskrivelse 2019-02-06 från socialchef 
3 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.   
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 48 Revisionsrapport - Granskning av kommunens kommunikations- och 
dokumentationshantering 

  
 
 
§ 48/2019 
 

Revisionsrapport - Granskning av kommunens 
kommunikations- och dokumentationshantering 
Dnr 2018/685 
 
 
Sammanfattning 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Granskning av kommunens 
kommunikations och dokumentationshantering”.  Rapporten visar ett kommunens rutiner 
för att säkerställa kommunikations- och dokumenthantering sker på ett tillfredsställande sätt 
samt att rutiner för allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar säkerställs har 
brister.   
 
Beslutsunderlag 
1 Underskriven granskning av kommunens kommunikations- och 

dokumentationshantering 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Granskningsrapporten läggs till handlingarna och förvaltningen ges i uppdrag att åtgärda 
kvarstående rekommendationer. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Granskningsrapporten läggs till handlingarna och förvaltningen ges i uppdrag att åtgärda 
kvarstående rekommendationer. 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kanslichef  
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§ 49 Revidering av taxebilaga 

  
 
 
§ 49/2019 
 

Revidering av taxebilaga 
Dnr 2019/32 
 
 
Sammanfattning 
Taxor för 2019 antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Vid genomgång av 
dokumentet upptäcktes ett antal otydligheter angående taxorna som kan misstolkas. Efter 
genomgång av dokumentet har nu en revidering av texten gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-07 § 65 
2 Tjänsteskrivelse 2019-01-22 från tf servicechef 
3 Taxeöversyn inför budget 2019 Kultur och fritid 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Den reviderade taxebilagan godkänns. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar på återremiss med motiveringen att det behövs ett förtydligande 
för vilka aktiviteter de olika taxorna gäller. 
 
Mötet ajourneras 19.00 – 19.05. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (NU) frågar först om fullmäktige anser att ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter frågar ordföranden på 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Den reviderade taxebilagan godkänns.  
 
Reservationer 
Jan-Olof Sundh (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Tf Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
Fritidschef  
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§ 50 Revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag 

  
 
 
§ 50/2019 
 

Revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag 
Dnr 2019/13 
 
 
Sammanfattning 
Den 13 december 2018 tog Kommunfullmäktige beslut om att bidrag för kostnadskrävande 
projekt över 500 000 kr ska upphöra 2019, § 2018/675. De ansökningar som inkommit före 
2019 kommer att handläggas enligt riktlinjerna. Riktlinjerna för föreningsbidrag ska enligt 
beslutet revideras, där det särskilda stödet för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr ska 
tas bort.   
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-07 § 66 
2 Tjänsteskrivelse 2019-01-15 från tf servicechef 
3 Revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revideringen av riktlinjerna för föreningsbidrag godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Revideringen av riktlinjerna för föreningsbidrag godkänns. 
  
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Socialchef 
Verksamhetschef kultur och fritid  
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§ 51 Svar på motion om Kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn 

  
 
 
§ 51/2019 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-07 § 42 
2 Tjänsteskrivelse 2019-02-01 från kanslichef 
3 Motion om kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn, Arne Fransson (MP) 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arne Fransson (MP) yrkar på att under mandatperioden 2019-2022 ska kommunfullmäktige 
hållas en gång per år utanför centralorten. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (NU) ställer Arne Franssons (MP) förslag mot kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja – röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej – röst för Arne Franssons (MP) yrkande 
 
Med 44 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 5 nej-röster för Arne Franssons (MP) 
förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. (Se Bilaga 1) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
 
Reservationer 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 52 Svar på motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten 

  
 
 
§ 52/2019 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-07 § 43 
2 Tjänsteskrivelse 2019-01-16 från kanslichef 
3 Motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten på kommunen högstadieskolor, 

Mikael Levander (NU) 
 
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.  
 
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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§ 53 Svar på motion om uppföljning av bredbandsmålet 

  
 
 
§ 53/2019 
 

Svar på motion om uppföljning av bredbandsmålet 
Dnr 2016/634 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Roland Karlsson (C) och Bengt Leander (C) att man på ett tydligt sätt 
årligen följer upp och redovisar var man befinner sig i förhållande till bredbandsmålet. I 
förvaltningens tertialrapport sker uppföljning och redovisning av bredbandsmålet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-07 § 67 
2 Tjänsteskrivelse 2018-03-21 från kommunchef 
3 Motion om uppföljning av bredbandsmålet 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att redovisning av vart man 
befinner sig i förhållande till bredbandsmålet följs upp via tertialrapporterna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att redovisning av vart man 
befinner sig i förhållande till bredbandsmålet följs upp via tertialrapporterna. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
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§ 54 Svar på motion om förbud mot passiv pengainsamling 

  
 
 
§ 54/2019 
 

Svar på motion om förbud mot passiv pengainsamling 
Dnr 2018/431 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion från den 16 juni 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på gågatan. Ett sådant förbud 
skulle i sådana fall ingå i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun. 
Förvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-07 § 68 
2 Tjänsteskrivelse 2019-01-25 från kanslichef 
3 Motion om förbud mot passiv pengainsamling 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna ordnings-
föreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa upprätthållande 
av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Emma Magnusson (S), Jan-Olof Sundh (V), Ingemar Basth (MP), Celso Silva Gonçalves (S) 
och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (NU) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Niclas Sundings (SD) 
yrkande och finner att att kommunfullmäktige beslut enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja – röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej – röst för Niclas Sundings (SD) förslag 
 
Med 43 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 6 nej-röster för Niclas Sundings 
(SD) förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. (Se Bilaga 2) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna ordnings-
föreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa upprätthållande 
av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. 
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Reservationer 
Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD), Martin Berg (SD), Mattias 
Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 55 Svar på motion om förtydligande av skrivningen i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 55/2019 
 

Svar på motion om förtydligande av skrivningen i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/434 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion från den 16 juni 2018 att kommunfullmäktige ger 
förvaltningen i uppdrag att förtydliga skrivningen i stycket ”Insamling av pengar” (§ 15) i de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun. Motionären föreslår ett 
tillägg i skrivningen i § 15 (kursiv stil), ”Polismyndighetens tillstånd krävs för passiv och 
aktiv insamling av pengar i bössor och liknande, om inte insamlingen utgör ett led i en 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning”. Förvaltningen har yttrat 
sig över motionen och föreslår att den bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-03-07 § 69 
2 Tjänsteskrivelse 2019-01-24 från kanslichef 
3 Motion om Förtydligande av skrivningen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Ulricehamns kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna 
ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa 
upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (NU) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Niclas Sundings (SD) 
yrkande och finner att att kommunfullmäktige beslut enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja – röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej – röst för Niclas Sundings (SD) förslag 
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Med 43 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 6 nej-röster för Niclas Sundings 
(SD) förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. (Se Bilaga 3) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna 
ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa 
upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. 
 
Reservationer 
Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD), Martin Berg (SD), Mattias 
Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 56 Val av ny ledamot ledamot i miljö- och byggnämnden efter Per Gustafsson 
(S) 

  
 
 
§ 56/2019 
 

Val av ny ledamot i miljö- och byggnämnden efter 
Per Gustafsson (S) 
Dnr 2019/57 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-01-26 avsäger sig Per Gustafsson (S) uppdraget som ledamot i miljö- och 
byggnämnden. Förslag om ny ledamot bordläggs till kommande möte 2019-03-28. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag KF 2019-01-31, § 25, Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljö och 

byggnämnden - Per Gustafsson (S) 
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår Daniel Claesson (S), Ekvägen 8, 523 94 Tvärred som ny 
ledamot i miljö- och byggnämnden. Daniel Claesson är idag ersättare i miljö- och 
byggnämnden och som ny ersättare föreslås därför Anna-Lena Friberg (S), Jönköpingsvägen 
24, 523 36 Ulricehamn. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Som ny ledamot i miljö- och byggnämnden väljs Daniel Claesson (S), Ekvägen 8, 523 94 
Tvärred. Som ny ersättare väljs Anna-Lena Friberg (S), Jönköpingsvägen 24, 523 36 
Ulricehamn.  
 
Beslut lämnas till 
Ny ledamot   
Miljö- och byggnämnden 
Löneassistent 
Kansliet (2) 
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§ 57 Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen - Tobias Torsborn 

  
 
 
§ 57/2019 
 

Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen -  
Tobias Torsborn 
Dnr 2019/107 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-02-13 avsäger sig Tobias Torsborn (NU) uppdrag/en som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen - Tobias Torsborn 
 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Tobias Torsborn (NU) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Levander (NU) föreslår Annie Faundes (NU), Ringgatan 7, 523 32 Ulricehamn, som 
ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (NU) frågar om fullmäktige kan utse Annie Faundes (NU), Ringgatan 7, 523 32 
Ulricehamn, som ny ersättare i kommunstyrelsen och finner att så är fallet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tobias Torsborn (NU) befrias från uppdraget. 
 
Annie Faundes (NU), Ringgatan 7, 523 32 Ulricehamn, utses som ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutet lämnas till 
Tobias Torsborn 
Kommunstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 58 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Lars Holmin (M) 

  
 
 
§ 58/2019 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Lars Holmin (M) 
Dnr 2019/156 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-03-07 avsäger sig Lars Holmin (M) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Lars Holmin (M) 
 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Lars Holmin (M) befrias från uppdraget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Lars Holmin (M) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen. 
 
Beslutet lämnas till 
Lars Holmin 
Länsstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 59 Avsägelse av uppdrag som ledamot i UEAB Ulricehamns Energi AB - Emma-
Klara Arnell 

  
 
 
§ 59/2019 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i UEAB 
Ulricehamns Energi AB - Emma-Klara Arnell 
Dnr 2019/181 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-03-14 avsäger sig Emma-Klara Arnell (C) uppdrag som ledamot i 
Ulricehamns Energi AB 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i UEAB Ulricehamns Energi AB - Emma-Klara Arnell 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Emma-Klara Arnell(C) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Dahl (C) föreslår Bengt Johansson (C), Töve 141, 523 98 Hökerum, som ny ledamot i 
UEAB.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (NU) frågar om fullmäktige kan utse Bengt Johansson (C), Töve 141, 523 98 
Hökerum, som ny ledamot i UEAB och finner att så är fallet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Emma-Klara Arnell(C) befrias från uppdraget. 
 
Bengt Johansson (C), Töve 141, 523 98 Hökerum, väljs som ny ledamot i UEAB. 
 
Beslutet lämnas till 
Emma-Klara Arnell 
Ulricehamns Energi AB  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 60 Val till Ulricehamns Energi AB 

  
 
 
§ 60/2019 
 

Val till Ulricehamns Energi AB 
Dnr 2018/713 
 
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Ulricehamns Energi AB (UEAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 och 
högst 9 ledamöter. Två av ledamöterna ska inte ha partitillhörighet utan utses från 
näringslivet.  
 
Enlig kommunfullmäktiges beslut § 245/2018 ska dessa två utses under våren 2019. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-02-19, § 4, Val av två representanter till UEAB 

 
Val och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse 
följande ytterligare personer till styrelsen för UEAB,  
 
Peter Sprigg, Pinjegatan 3, 523 41 Ulricehamn 
 
Karin Grann, Krokusvägen 5, 523 40 Ulricehamn 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse 
följande ytterligare personer till styrelsen för UEAB,  
 
Peter Sprigg, Pinjegatan 3, 523 41 Ulricehamn 
 
Karin Grann, Krokusvägen 5, 523 40 Ulricehamn 
 
Beslut lämnas till 
Valda ledamöter 
Kanslichef 
Lön 
Kansli   
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§ 61 Val till Näringsliv Ulricehamn AB 

  
 
 
§ 61/2019 
 

Val till Näringsliv Ulricehamn AB 
Dnr 2018/714 
 
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 
och högst 9 ledamöter. Tre av ledamöterna ska inte ha partitillhörighet utan utses från 
näringslivet. Enlig kommunfullmäktiges beslut § 246/2018 ska dessa tre utses under våren 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag AB 2019-02-19, § 5, Val av tre representanter från näringslivet till NUAB 
 
Val och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utses 
följande ytterligare personer till styrelsen för NUAB, 
 
Paulina Lundström, Jägaregatan 25, 523 31 Ulricehamn 
Elisabeth Dahlgren, ByggArvid AB, Hagavägen 5, 523 32 Ulricehamn 
 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats till slutet av nästkommande årsstämma, utses följande person till styrelsen för 
NUAB, 
 
Albertina Bohlin, Emballator Ulricehamns Bleck AB, Änggatan 7, 523 35 Ulricehamn (val på 
ett år). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utses 
följande ytterligare personer till styrelsen för NUAB, 
 
Paulina Lundström, Jägaregatan 25, 523 31 Ulricehamn 
Elisabeth Dahlgren, ByggArvid AB, Hagavägen 5, 523 32 Ulricehamn 
 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats till slutet av nästkommande årsstämma, utses följande person till styrelsen för 
NUAB, 
 
Albertina Bohlin, Emballator Ulricehamns Bleck AB, Änggatan 7, 523 35 Ulricehamn (val på 
ett år). 
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Beslut lämnas till 
Valda ledamöter 
Kanslichef 
Lön 
Kansli  
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§ 63 Val av styrelse för stiftelsen Adolf Molanders Minne 

  
 
 
§ 63/2019 
 

Val av styrelse för stiftelsen Adolf Molanders Minne 
Dnr 2018/728 
 
 
Sammanfattning 
Enligt stadgarna för stiftelsen Adolf Molanders minne ska styrelsen bestå av 5 ledamöter och 
2 ersättare – alla boende och folkbokförda inom Timmele församling. Minst två av 
ledamöterna och en av ersättarna ska vara jordbrukare. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 23/2018 saknas en ledamot som representerar (NU) i 
styrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-02-19, § 6, Val av en ledamot till styrelsen för Adolf 

Molanders minne 
 
Val och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Adolf Molanders Minne perioden 2019–2022 utses, 
 
Markko Timonen (NU), Bjättlunda Larsagården 118, 523 92 Timmele 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Adolf Molanders Minne perioden 2019–2022 utses, 
 
Markko Timonen (NU), Bjättlunda Larsagården 118, 523 92 Timmele 
 
Beslut lämnas till 
Vald ledamot 
Stiftelsen Adolf Molanders minne 
Kanslichef 
Lön 
Kansli   
 
 
 


