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§ 241/2019

Svar på motion om underhåll av Stubos 
garagefastigheter vid Karlslätt 
Dnr 2016/553 

Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 28 september 2016 
att Stubo snarast renoverar de förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river 
dem om de inte längre används. 

Stubo har ansökt och beviljats rivningslov för den garagelänga som ansågs vara i 
rivningsfärdigt skick och den är numer riven. Övriga längor bedöms vara i sådant skick att de 
kan användas. Genom dessa åtgärder vidtagits får motionens förslag anses vara tillgodosett. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-21 från kommunchef 
2 Motion om underhåll av Stubos garagefastigheter 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom att den garagelänga som var i 
rivningsfärdigt skick är riven. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom att den garagelänga som var i 
rivningsfärdigt skick är riven. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2019-05-21 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om underhåll av 
Stubos garagefastigheter vid Karlslätt 
Diarienummer 2016/553, löpnummer 301/2018 

Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 28 september 2016 
att Stubo snarast renoverar de förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river 
dem om de inte längre används. 

Stubo har ansökt och beviljats rivningslov för den garagelänga som ansågs vara i 
rivningsfärdigt skick och den är numer riven. Övriga längor bedöms vara i sådant skick att de 
kan användas. Genom dessa åtgärder vidtagits får motionens förslag anses vara tillgodosett. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag får anses vara tillgodosett genom att den garagelänga som var i 
rivningsfärdigt skick är riven. 

Ärendet 
För att kunna erbjuda attraktiva boenden och omgivningar som är tilltalande, har Mikael 
Levander (NU) i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Stubo snarast renoverar de 
förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river dem om de inte längre 
används.  

Det kan konstateras att Stubo årligen upprättar en plan för underhåll av sina fastigheter. Vid 
inventeringen av fastigheternas behov noterades att en av garagelängorna på Karlslätt var i 
rivningsfärdigt skick, varför Stubo hösten 2016 ansökte om rivningslov för denna. Därefter 
revs garaget under våren 2017. Övriga garagelängor har bedömts vara i användbart skick.  
Genom att vidta dessa åtgärder får motionens förslag anses vara tillgodosett. 

Beslutsunderlag 
1 Motion om underhåll av Stubos garagefastigheter 

Beslut lämnas till 
Stubo AB 
Kommunchef 

Håkan Sandahl Erica Waller 
Kommunchef/ VD Stubo AB 
VD Ulricehamns Stadshus AB 



 
 

 

Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 

Motion om underhåll av Stubos garagefastigheter vid Karlslätt 
 
Stubo är vårt kommunala bostadsföretag som har cirka 1100 bostadslägenheter i 
Ulricehamns kommun. För att vara attraktiva gäller det att de har fräscha lägenheter och 
områden runt omkring som är tilltalande. Stubo ställer krav på sina hyresgäster att de ska 
vårda sina lägenheter. Precis samma krav hoppas jag att Stubo har på sig själva.  
 
Därför föreslår Nya Ulricehamn: 
 
Att Stubo snarast renoverar de förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river 
dem om de inte längre används. 
 
Ulricehamn 2016-09-28 
  
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
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§ 242/2019 
 

Svar på motion om att ge hyresbidrag till Närhälsans 
vårdfilial i Dalum 
Dnr 2017/676 
 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) har i en motion föreslagit att förvaltningen snarast ska ges i uppdrag att 
kontakta de inblandade parterna i Västra Götalandsregionen och Stubo för att skapa en 
möjlighet till dialog kring hyran på Närhälsans vårdfilial i Dalum. Ulricehamns kommun ska 
i en förhandling kunna bidra med en subvention av hyreskostnaden så att kostnaden blir 
godtagbar för alla parter.  
 
Närhälsans vårdfilial i Dalum lades under våren 2018 ned och omvandlades till en 
distriktssköterskemottagning.  Efter förhandlingar mellan Västragötalandsregionen och 
Stubo byggdes lokalerna om och lokalytan minskades för att anpassas till den ändrade 
verksamheten. Även hyran för lokalerna reglerades och sänktes.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-27 från kommunchef 
2 Motion angående Vårdcentral i Dalum 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag får anses vara tillgodosett med hänvisning till att förhandlingar hållits 
mellan Västragötalandsregionen och Stubo som resulterat i anpassning av både lokaler och 
hyra. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag får anses vara tillgodosett med hänvisning till att förhandlingar hållits 
mellan Västragötalandsregionen och Stubo som resulterat i anpassning av både lokaler och 
hyra. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-27 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att ge 
hyresbidrag till Närhälsans vårdfilial i Dalum 
Diarienummer 2017/676, löpnummer 2224/2019 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) har i en motion föreslagit att förvaltningen snarast ska ges i uppdrag att 
kontakta de inblandade parterna i Västra Götalandsregionen och Stubo för att skapa en 
möjlighet till dialog kring hyran på Närhälsans vårdfilial i Dalum. Ulricehamns kommun ska 
i en förhandling kunna bidra med en subvention av hyreskostnaden så att kostnaden blir 
godtagbar för alla parter.  
 
Närhälsans vårdfilial i Dalum lades under våren 2018 ned och omvandlades till en 
distriktssköterskemottagning.  Efter förhandlingar mellan Västragötalandsregionen och 
Stubo byggdes lokalerna om och lokalytan minskades för att anpassas till den ändrade 
verksamheten. Även hyran för lokalerna reglerades och sänktes.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag får anses vara tillgodosett med hänvisning till att förhandlingar hållits 
mellan Västragötalandsregionen och Stubo som resulterat i anpassning av både lokaler och 
hyra. 
 
 
Ärendet 
Närhälsan har under ett flertal år drivit en vårdfilial i Stubos lokaler i Dalum bemannad av 
läkare och sjuksköterskor. Närhälsan ansåg dock att lokalerna inte var helt ändamålsenliga 
och behövde byggas om och minskas i storlek samt att hyran som Stubo erbjöd primärvården 
var för hög. Om inget nytt avtal mellan Närhälsan och Stubo slöts skulle vårdfilialen i Dalum 
tvingas att lägga ner.   

Jan-Olof Sundh (V) har därför i en motion daterad den 26 september 2017 framfört att 
förvaltningen snarast ska ges i uppdrag att kontakta de inblandade parterna i Västra 
Götalandsregionen och Stubo för att skapa en möjlighet till dialog. Ulricehamns kommun ska 
i en förhandling kunna bidra med en subvention av hyreskostnaden så att kostnaden blir 
godtagbar för alla parter.  
 
Dialog fördes mellan parterna, men regionens primärvårdsstyrelse beslutade i december 
2017 att lägga ned Närhälsans vårdfilial i Dalum. Filialen stängdes i mars 2018. Efter 
förhandlingar mellan Västragötalandsregionen och Stubo byggdes lokalerna om och 
lokalytan minskades för att anpassas till en distriktssköterskemottagning. Även hyran för 
lokalerna reglerades och sänktes.  
 
Mot bakgrund att ovanstående åtgärder vidtagits får förslaget i motionen anses vara 
tillgodosett. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående Vårdcentral i Dalum 

 
Beslut lämnas till 
Stubo AB 
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Kommunchef   
 
 
 
 
 

Håkan Sandahl Agneta Isacsson 
Kommunchef Kommunjurist 
 Kommunledningsstaben 
  

 



Från: Sundh Jan-Olof[Jan-Olof.Sundh@fv.ulricehamn.se]
Skickat: 26.09.2017 23:15:01
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Motion angående Vårdcentral i Dalum

image1.png

Motion om att ge hyresbidrag till Närhälsans vårdfilial i Dalum.

Närheten till sjukvård är en mycket viktig del i människors upplevelse av
trygghet. Enligt uppgifter i Ulricehamns Tidning kan filialen i Dalum komma att
stängas på grund av hyreskostnaden.

Vid kontakt med Stubo har vi fått veta att en ombyggnad är nödvändig för att
anpassa utrymmet till filialens behov.
Hyreskostnaden är baserad på kostnaden för ombyggnad och
kvadratmeteryta.
Ulricehamns kommun är en landsbygdskommun, det är mycket viktigt för
invånarna att ha en god tillgång till samhällsservice.

Vi anser att det är en prioriterad fråga för kommuninnevånarna att ha en god
tillgång till sjukvård i hela kommunen.
När det gäller Dalum är det dessutom viktigt för äldreboendet Parkgården.

Vi anser att det är väl motiverat för kommunen att subventionera hyran för
filialen i Dalum

I ett längre perspektiv kan det bli lönsamt för kommunen att subventionera
hyran för filialen. Om Dalum med omnejd upplevs som positivt, kan vi få fler
invånare som betalar skatt. 
Förmodligen krävs det endast 1-3 nya invånare (beroende på deras inkomster)
för att betala den subventionerade hyran

Vänsterpartiet yrkar att:

Förvaltningen ges i uppdrag att snarast kontakta de inblandade parterna i
Västra Götalands-regionen och Stubo för att skapa en möjlighet till dialog 

Ulricehamns kommun ska i en förhandling kunna bidra med en subvention av
hyreskostnaden så att kostnaden blir godtagbar för alla parter.

Ulricehamn 2017-09-26

Jan-Olof Sundh
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§ 243/2019 
 

Svar på motion - namngivningsceremoni 
Dnr 2018/48 
 
 
Sammanfattning 
 
Mattias Bengtsson (SD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag 
att tillsammans med kommunens officianter ta fram ett enkelt förslag till hur en 
namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar förslaget för fullmäktige och att 
fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda en så kallad 
namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet. 
 
Det finns inget lagkrav som tvingar kommunerna att erbjuda denna tjänst utan frågan rör 
helt kommunens egen ambitionsnivå gällande erbjudandet av tjänster till kommunens 
invånare.  
 
Några exempel på kommuner som erbjuder ett borgerligt alternativ är Tranås, Jönköping och 
Oskarshamn.        
 
De kommuner som inte erbjuder någon form av namngivningsceremoni motiverar detta 
utifrån ett juridiskt perspektiv. Då namngivningsceremonin inte har någon juridisk betydelse 
som vigsel, anser de att det inte åligger kommunen att erbjuda denna möjlighet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-21 från kommunchef 
2 Motion angående namngivningscermoni 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att inga juridiska krav för namngivningsceremonier 
finns. Det får ankomma på föräldrarna själva att välja ceremoni och person som de anser 
lämpliga vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den kommunala 
administrationen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) och Eva B Arnesson (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Niclas Sundings (SD) och Eva B 
Arnesson (KD) yrkanden om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att inga juridiska krav för namngivningsceremonier 
finns. Det får ankomma på föräldrarna själva att välja ceremoni och person som de anser 
lämpliga vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den kommunala 
administrationen.   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-21 

Tjänsteskrivelse Svar på motion - 
namngivningsceremoni 
Diarienummer 2018/48, löpnummer 4366/2018 
 
Sammanfattning 
 
Mattias Bengtsson (SD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag 
att tillsammans med kommunens officianter ta fram ett enkelt förslag till hur en 
namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar förslaget för fullmäktige och att 
fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda en så kallad 
namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet. 
 
Det finns inget lagkrav som tvingar kommunerna att erbjuda denna tjänst utan frågan rör 
helt kommunens egen ambitionsnivå gällande erbjudandet av tjänster till kommunens 
invånare.  
 
Några exempel på kommuner som erbjuder ett borgerligt alternativ är Tranås, Jönköping och 
Oskarshamn.        
 
De kommuner som inte erbjuder någon form av namngivningsceremoni motiverar detta 
utifrån ett juridiskt perspektiv. Då namngivningsceremonin inte har någon juridisk betydelse 
som vigsel, anser de att det inte åligger kommunen att erbjuda denna möjlighet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att inga juridiska krav för namngivningsceremonier 
finns. Det får ankomma på föräldrarna själva att välja ceremoni och person som de anser 
lämpliga vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den kommunala 
administrationen.  
 
 
Ärendet 
Mattias Bengtsson (SD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag 
att tillsammans med kommunens officianter ta fram ett enkelt förslag till hur en 
namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar förslaget för fullmäktige och att 
fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda en så kallad 
namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet. 
 
Det finns inget lagkrav som tvingar kommunerna att erbjuda denna tjänst utan frågan rör 
helt kommunens egen ambitionsnivå gällande erbjudandet av tjänster till kommunens 
invånare. Införandet av officianter för namngivningsceremonier och upplåtandet av lokaler i 
rådhuset eller andra kommunala lokaler skulle således vara ett frivilligt åtagande för 
kommunen och uppdraget som officiant skulle gå vid sidan om det uppdrag som 
vigselförrättarna förordnats för. För det första krävs således att någon är beredd att ta på sig 
uppdraget som namngivningsförrättare och för det andra kommer kommunen att få stå för 
de kostnader förrättandet av namngivningsceremonin skulle medföra. För det senare får 
kommunen ta ut en avgift motsvarande sina självkostnader.   
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Vid en namngivningsceremoni kommer officianten inte att ha de rättigheter och skyldigheter 
som följer av förordnandet enligt äktenskapsbalken samt förordningen (2009:63) om vigsel 
som förordnas av särskilt förordnad vigselförrättare. Oavsett om en familj väljer en 
namngivningsceremoni eller inte så måste barnets namn anmälas till Skatteverket av 
vårdnadshavaren inom tre månader.  
 
Några exempel på kommuner som erbjuder ett borgerligt alternativ är Tranås, Jönköping, 
och Oskarshamn. Deras erfarenheter har varit övervägande positiva.  I flertalet av 
kommunerna är det ordinarie vigselförrättare som i samråd med barnets föräldrar utformar 
namngivningsceremonin.  
 
Oskarshamn har valt att reglera officiantens ersättning för namngivningsceremonin utefter 
de regler som gäller för vigselförrättarna i kommunen. Detta betyder att Oskarshamns 
kommun ersätter officianten med 110 kronor per namngivningsceremoni samt 
reseersättning. Vid ceremonin får barnet ett minneskort och en gåva motsvarande belopp 
som vid inköp av blommor vid vigsel. 
 
De kommuner som inte erbjuder någon form av namngivningsceremoni motiverar detta 
utifrån ett juridiskt perspektiv. Då namngivningsceremonin inte har någon juridisk betydelse 
som vigsel, anser de att det inte åligger kommunen att erbjuda denna möjlighet.   
 
Vid ett eventuellt införande av borgerlig namngivningsofficiant i Ulricehamns kommun bör 
denna uppgift kopplas till de borgerliga vigselförrättarna. Detta för att hålla 
administrationskostnaden så låg som möjligt. En avgift bör tas ut som täcker kommunens 
administrativa kostnader samt arvode till namngivningsofficianten.  
 
Det ankommer på föräldrarna själva att välja ceremoni och person som de anser lämplig vid 
en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den kommunala administrationen 
då inga juridiska krav för sådana ceremonier finns.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående namngivningscermoni 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kanslichef   
 
 
 

Håkan Sandahl Agneta Isacsson 
Kommunchef Kommunjurist 
 Kommunledningsstaben 
  



  

 

Motion angående namngivningsceremoni.   2018-01-18 

 

Att få barn är för föräldrar något oerhört känslomässigt stort. Nyblivna föräldrar brukar välkomna sitt 
barn till världen med en ceremoni för familj, släktingar och vänner. Oftast sker detta i samband med 
att barnet får sitt namn. 

Officiellt och juridiskt finns det givetvis bara ett sätt att ge sitt barn ett namn och det är via 
skatteverket, MEN det som kanske är av största känslomässiga vikt är själva den symbolhandling, den 
ceremoni man valt, som utgör själva innebörden. 

En namngivningsceremoni kan se ut på många olika sätt men har alla en sak gemensamt, att man vill 
fira ankomsten av ett nytt barn och det namn man valt att ge barnet. 

För många är det kristna dopet, en rituell ceremoni, förknippat med just den stund där ett barn får 
sitt namn och ofta väljer man även då ut gudföräldrar. 

Ceremonin med dopet kring namngivningen är dock en kristen sådan och idag finns det många 
föräldrar som, även om de inte är troende och inte vill låta döpa sitt barn, ändå känslomässigt vill 
högtidlighålla detta genom ett alternativ till dop, en så kallad namngivningsceremoni. 

Precis som kommunen erbjuder en officiant om något par skulle önska borgerlig vigsel, som ett 
alternativ till kyrklig vigsel, vore det också något bra om kommunen även kunde erbjuda nyblivna 
föräldrar, som inte delar den kristna tron, möjlighet att anlita en av kommunens officianter för en 
namngivningsceremoni. 

Idag erbjuder flera kommuner detta som ett alternativ till nyblivna föräldrar. 

Sverigedemokraterna yrkar därför: 

ATT: fullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunens officianter ta 
fram ett enkelt förslag till hur en sådan namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar 
förslaget för fullmäktige. 

ATT: fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda så kallad 
namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet.   

 

Mattias Bengtsson, Sverigedemokraterna 
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§ 245/2019 
 

Svar på motion om Utveckla Åsunden 
Dnr 2018/303 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utveckla sjön Åsunden och att öka tillgängligheten så att besöksnäringen stimuleras och att 
invånarna bättre kan nyttja sjön. I den genomgång som förvaltningen gjort kring motionens 
olika yrkanden är slutsatsen att två yrkande inte kan bejakas medan ett yrkande anses vara 
tillgodosedd då detta finns med i den dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-03 från tf servicechef 
2 Motion om Utveckla Åsunden 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första yrkande avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte finns någon 
efterfrågan. 
 
Motionens andra yrkande anses vara tillgodosett med hänvisning till att detta ingår i den 
dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid. 
 
Motionens tredje yrkande avslås med hänvisning till att det anses vara allt för kostsamt. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till den första meningen i ordförandens förslag till beslut. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag i andra 
och tredje meningarna och finner att så är fallet. 
 
Sedan frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag eller 
Wiktor Öbergs (M) yrkande om bifall i den första meningen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Wiktor Öbergs (M) förslag om bifall. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första yrkande antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
exploateringsplan för tänkbara platser där man kan angöra och göra strandhugg. 
 
Motionens andra yrkande anses vara tillgodosett med hänvisning till att detta ingår i den 
dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid. 
 
Motionens tredje yrkande avslås med hänvisning till att det anses vara allt för kostsamt. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-03 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om Utveckla 
Åsunden 
Diarienummer 2018/303, löpnummer 2610/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utveckla sjön Åsunden och att öka tillgängligheten så att besöksnäringen stimuleras och att 
invånarna bättre kan nyttja sjön. I den genomgång som förvaltningen gjort kring motionens 
olika yrkanden är slutsatsen att två yrkande inte kan bejakas medan ett yrkande anses vara 
tillgodosedd då detta finns med i den dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första yrkande avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte finns någon 
efterfrågan. 
 
Motionens andra yrkande anses vara tillgodosett med hänvisning till att detta ingår i den 
dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid. 
 
Motionens tredje yrkande avslås med hänvisning till att det anses vara allt för kostsamt.  
 
 
Ärendet 
I en motion till fullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utveckla sjön Åsunden och att öka tillgängligheten så att besöksnäringen stimuleras och att 
invånarna bättre kan nyttja sjön. Han hänvisar till dokumentet ”Utvecklingsplan för sjön 
Åsunden” som togs fram av beredningen för samhällsutveckling 2011. I motionen yrkar 
motionären på: 
 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en exploateringsplan för tänkbara 
platser där man kan angöra och göra strandhugg. 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över våra ramper och åtgärda dem, samt 
utreda om de behöver flyttas eller tillsättas fler. 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnaderna för att bygga en 
permanent hamn i betong som innehåller minst 300 platser 
 

I den genomgång som förvaltningen gjort kring motionens olika yrkanden är slutsatsen att 
två yrkande inte kan bejakas medan ett yrkande anses vara tillgodosedd då detta finns med i 
den dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid.  
 
En exploateringsplan, som per definition avser plan för utbyggnad av ett område för bostäder 
eller verksamheteter, anses inte aktuell då det i dagsläget inte finns någon efterfrågan på att 
angöra eller göra strandhugg, det finns heller inga medel avsatta för att utreda tänkbara 
platser. 
 
Att se över ramper och åtgärda dem görs redan idag. 
 
Att utreda kostnader för en permanent hamn som innehåller minst 300 båtplatser anses inte 
behövas. Efter en enkel kostnadsberäkning skulle kostnaden vara minst 60 mkr, vilket gör 
det ekonomiskt orealistiskt att genomföra.  
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Beslutsunderlag 
1 Motion om Utveckla Åsunden 

 
Beslut lämnas till 
Tf Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Tf servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 

 



 !

Motion om Utveckla Åsunden 


Ulricehamn kallas ofta ”Åsundens pärla”. En slogan som har både funnits och 
använts länge. Sjön har ett stort värde för såväl Ulricehamnare som för besökare. 
Därför är det dags att utveckla Åsunden och dess tillgänglighet så att såväl 
besöksnäringen stimuleras och vi Ulricehamnare bättre kan nyttja sjön. 


Det har länge varit efterfrågan på fler platser längs sjökanten där man kan gå iland 
utan att riskera båt och passagerare. Men tyvärr har ingenting hänt. Det är på tiden 
att vi tar tag i vår sjö och gör den mer tillgänglig. Det behövs bra och tydliga platser 
för att ta i och upp båtar från biltrailers. De iläggningsramper som finns i dag är för 
grunda, ojämna och mer eller mindre uttjänta för det syfte de en gång byggdes för. 


I dokumentet ”Utvecklingsplan för sjön Åsunden” som togs fram av beredningen för 
samhällsutveckling år 2011 var detta ett av förslagen men som ännu ej är genomfört. 
Det finns fortfarande många bra förslag som bör utföras från den utredningen. Det är 
nu dags att ta ett helhetsgrepp om Åsunden så att sjön kan bli en ännu större 
tillgång.


Jag yrkar därför:


	 - Att. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en exploateringsplan för 		
	 tänkbara platser där man kan angöra och göra strandhugg.


	 - Att. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över våra ramper och åtgärda 	
	 dem, samt utreda om de behöver flyttas eller tillsättas fler.

	 

	 - Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnaden för att bygga en 	
	 permanent hamn i betong som innehåller minst 300 platser.


2018-04-24


Wiktor Öberg (M)
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§ 246/2019 
 

Svar på motion om att införa "Grönt kort" på vår 
Återvinningscentral vid Övreskog 
Dnr 2018/423 
 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP), föreslår i en motion av den 14 jun1 2018 att ett ”Grönt kort” införs på 
återvinningscentralen vid Övreskog liknande Askersunds modell. 
 
På den nya återvinningscentralen i Askersund har ett system införts där privatpersoner kan 
besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett s.k. ”Grönt kort”. För att få "Grönt kort" 
måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen fungerar och sedan 
registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden. Grönt 
kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund. 
 
Om ”grönt kort” införs vid Övreskogs återvinningscentral kommer det att resultera i en 
höjning av taxan och en del svårigheter att bedriva arbetet på anläggningen. Sammantaget 
görs bedömningen att kundnyttan inte motsvarar den kostnad och de nackdelar och risker 
som systemet skulle föra med sig varför motionen bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-31 från kommunchef 
2 Motion om grönt kort 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som ”Grönt kort” 
skulle föra med sig vid ett införande liknande det i Askersunds kommun. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) och Eva B Arnesson (KD) yrkar bifall till motionen.   
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Kerstin Berggrens (MP) och Eva B 
Arnessons (KD) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som ”Grönt kort” 
skulle föra med sig vid ett införande liknande det i Askersunds kommun. 
 
Reservationer 
Kerstin Berggren (MP) och Eva B Arnesson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-31 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa "Grönt 
kort" på vår Återvinningscentral vid Övreskog 
Diarienummer 2018/423, löpnummer 4203/2018 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP), föreslår i en motion av den 14 jun1 2018 att ett ”Grönt kort” införs på 
återvinningscentralen vid Övreskog liknande Askersunds modell. 
 
På den nya återvinningscentralen i Askersund har ett system införts där privatpersoner kan 
besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett s.k. ”Grönt kort”. För att få "Grönt kort" 
måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen fungerar och sedan 
registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden. Grönt 
kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund. 
 
Om ”grönt kort” införs vid Övreskogs återvinningscentral kommer det att resultera i en 
höjning av taxan och en del svårigheter att bedriva arbetet på anläggningen. Sammantaget 
görs bedömningen att kundnyttan inte motsvarar den kostnad och de nackdelar och risker 
som systemet skulle föra med sig varför motionen bör avslås. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som ”Grönt kort” 
skulle föra med sig vid ett införande liknande det i Askersunds kommun. 
 
 
Ärendet 
Arne Fransson (MP), föreslår i en motion av den 14 juni 2018 att ett ”Grönt kort” införs på 
återvinningscentralen vid Övreskog liknande Askersunds modell. 
 
På den nya återvinningscentralen i Askersund har ett system införts där privatpersoner kan 
besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett s.k. ”Grönt kort”. För att få "Grönt kort" 
måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen fungerar och sedan 
registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden. Grönt 
kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund. 
 
För att genomföra grönt kortsystem på återvinningscentralen Övreskog krävs investeringar i 
bom, inpassagesystem, kameraövervakning på grind och varje fraktion, personal för 
införande och utbildning av kunderna, drift av systemet m.m. Ett staket för att avskilja 
deponin, deponigasanläggning, stirlingmotorer, lakvattenreningsanläggning, våg, trähög, 
slam m.m. måste också sättas upp för att ta bort säkerhetsriskerna. Detta staket kommer att 
försvåra transport och behandlingsmöjligheterna för personal, entreprenörer och företag. 
Eftersom Askersund enbart har en mottagningscentral för återvinning, uppstår inte dessa 
problem för dem.  
 
Mottagningshallen kan inte heller hållas öppen dygnet runt p.g.a. den ökade risken för 
brand/explosionsrisker med farligt avfall, stöldrisk av verktyg, maskiner och inlämnad 
elektronik m.m. Det innebär att besökande inte kan lämna farligt avfall, batterier, elektronik, 
däck, textilier, lampor/lysrör samt föremål för återbruk exempelvis till överskottslagret 
utanför ordinarie öppettider. Risken finns att detta läggs i olika containrar istället.  
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Det finns också en ökad risk för att ”soptunneavfall” lämnas i containrarna samtidigt som 
annat avfall slängs för att minska den egna vikttaxekostnaden. Askersund har inte någon 
vikttaxa, så de behöver inte ta hänsyn till detta. 
  
Det finns således för- och nackdelar med föreslaget system. Det ökar kundernas möjlighet att 
lämna avfall men också ökad risk för felsortering m.m.  
 
Om ”grönt kort” införs vid Övreskogs återvinningscentral kommer det att resultera i en 
höjning av taxan och en del svårigheter att bedriva arbetet på anläggningen med 
mullberedning, sluttäckning, flisning m.m. på grund av inhägnaden.  
 
Sammantaget görs bedömningen att kundnyttan inte motsvarar den kostnad och de 
nackdelar och risker som systemet skulle föra med sig. Vidare så har Övreskogs 
återvinningscentral redan bra öppettider. Jämfört med Askersunds återvinningscentral är 
Övreskog öppet tre gånger så många timmar i veckan, vilket kan förklara Askersunds behov 
av ”Grönt kort”. Vad gäller öppettiderna i övrigt är detta något som är under kontinuerlig 
utveckling utifrån kundernas behov och önskemål parat med en önskan om en återhållsam 
taxa.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om grönt kort 

 
Beslut lämnas till 
Ulricehamns Energi AB 
Kommunchef   
 
 
 

Håkan Sandahl Per Ingloff 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB VD Ulricehamns Energi AB 
  
  

 



Motion  om att införa  ” Grönt kort ”  på vår Återvinningscentral   
vid Övreskog 

Ett lyckat införande av ”Grönt kort ” finns numera I Askersund. Sedan hösten 
2017 har nu 500 personer fått detta sk gröna kort 

Hur detta fungerar har jag tagit med  nedan . Har nu Askersund lyckats så borde 
även Ulricehamn kunna .Jag hoppas verkligen att förvaltning och Ulricehamn 
Energi  inte kommer  att säga  : ”Detta är inte möjligt och är för krångligt ”. 

 Mitt  yrkande är  att: 

Kommunen   inför ”Grönt kort ” liknande Askersunds modell 

Ulricehamn  2018-06-14 

Arne Fransson .MP 

 

________________________________________________________________________________ 

Grönt kort 

 

Ett nytt system har införts på den nya återvinningscentralen i Askersund, där 
privatpersoner kan besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett sk ”Grönt kort”. 

För att få "Grönt kort" måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen 
fungerar och sedan registreras man som användare och kan använda sitt körkort som 
nyckel till grinden. Grönt kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes 
kommunalförbund. 

  



 

För att registrera sig "Grönt kort-utbildning" klicka på denna länk:  

                      Grönt kort-utbildning  

Vi kallar dig därefter via ett SMS-meddelande till utbildningen som tar cirka 
en timme, och sker på återvinningscentralen. 

  
 

Under utbildningen går vi igenom regler du måste följa för att få tillgång till det "Gröna 
kortet". 

Du godkänner att du registreras när du åker in och att du dessutom är kameraövervakad. 
Detta innebär också att du godkänner att vi hanterar dina personuppgifter enligt  
gällande lagstiftning. Om du vill att dina personuppgifter skall tas bort, upphör även 
tillträde till centralen på "Grönt kort". 

Om du kommer kvällstid när det är mörkt på centralen så tänds lamporna upp när du 
drar ditt körkort. De lyser då en timme. Efter kl:21.00 går det ej att tända lamporna igen. 

Vid problem dagtid, kontakta vår kundtjänst och kvällstid Securitas. 

Om du spiller något farligt avfall så finns det absorberingsmedel att tillgå under 
skärmtaket vid Farligt avfall/Elektronik. 

Lämna platsen så som du själv vill besöka den, alltså rent från skräp. Det finns borstar 
och spadar att låna! 

Det är förbjudet att ta med saker från platsen, även sånt som någon annan slängt 

   

http://snkf.gkey.se/


Riktlinjer Grönt kort 
 Vid inpassering, väntar man innanför grindarna till grindarna stängts, innan man 

kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in på dennes inloggning. 
 Vid utpassering, väntar man utanför grinden till grinden stängts, innan man kör 

vidare, för att förhindra att någon annan smiter in vid utfartsgrinden. 
 Asbest och däck får ej lämnas under Grönt kort-tid. 
 Har man tappat ut något eller skräpat ner, så städar man efter sig. 
 Ser man att man slängt i något fel, så finns en krok man kan använda för att 

försöka få upp det felslängda. 
 Man kör alltid i motsols riktning. Har man inget att slänga uppe på rampen så kör 

man runt (bakom) den. 
 Kemikalier ställs i Kemikalieskåpet. Övrigt sorteras i respektive behållare. 
 Förbjudet att plocka med saker ifrån återvinningscentralen. 
 Företagsavfall får ej lämnas under Grönt kort-tid. 

Felsortering 
 När felsortering i container upptäckts, kontrolleras om materialet/säcken kan 

härledas till den som kastat fel. 
 Om personuppgifter finnes, kontaktas denne av samordnare som i sin tur beslutar 

om åtgärd. 

Vad är en åtgärd? 

1. En tillsägelse och en notis i personens kommentarsfält. 
2. Markerad GUL och får gå en ny kurs. 
3. Markerad RÖD och får då ej besöka ÅVC:n under Grönt kort-tid. Det gäller i 6 

månader sen får personen gå en ny kurs. 

 Om material inte kan härledas till den som kastat fel, skickas ett SMS till de som 
besökt ÅVC:n under aktuell Grönt kort öppettid, då personal ej funnits på plats. 

GUL 

 Tillräcklig kunskap saknas för att få tillgång till återvinningscentralen när personal 
ej finns på plats. 

RÖD 

 Farligt avfall har lämnats på fel plats. 
 Upprepade förseelser. 
 Åverkan på anläggningen utan att förbundet meddelats. 
 Stöld 
 Lämnat otillåtet material. 
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§ 247/2019 
 

Svar på motion om att utveckla stadskärnan i 
Ulricehamn 
Dnr 2019/66 
 
 
Sammanfattning 
Lars Holmin (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar 
initiativ till att en arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt komma med konkreta förslag för att 
stärka och utveckla vår stadskärna tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare. 
 
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har fått i uppdrag att svara på motionen.  
 
Det konstateras att Ulricehamns kommun, genom NUAB precis påbörjat ett visionsarbete för 
Ulricehamns centrum tillsammans med kommunen, fastighetsägare och cityförening. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-14 från kommunchef 
2 Motion om att utveckla stadskärnan i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det visionsarbete för 
Ulricehamns centrum som inletts av den styrgrupp som utsetts bestående av politiska 
representanter, NUAB, fastighetsägare och Cityföreningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det visionsarbete för 
Ulricehamns centrum som inletts av den styrgrupp som utsetts bestående av politiska 
representanter, NUAB, fastighetsägare och Cityföreningen. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-14 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att utveckla 
stadskärnan i Ulricehamn 
Diarienummer 2019/66, löpnummer 1935/2019 
 
Sammanfattning 
Lars Holmin (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar 
initiativ till att en arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt komma med konkreta förslag för att 
stärka och utveckla vår stadskärna tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare. 
 
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har fått i uppdrag att svara på motionen.  
 
Det konstateras att Ulricehamns kommun, genom NUAB precis påbörjat ett visionsarbete för 
Ulricehamns centrum tillsammans med kommunen, fastighetsägare och cityförening. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det visionsarbete för 
Ulricehamns centrum som inletts av en den styrgrupp som utsetts bestående av politiska 
representanter, NUAB, fastighetsägare och Cityföreningen. 
 
 
Ärendet 
Lars Holmin (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar 
initiativ till att en arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt komma med konkreta förslag för att 
stärka och utveckla vår stadskärna tillsamman med fastighetsägare och näringsidkare. 
 
En styrgrupp bestående av Wiktor Öberg (M), Roland Karlsson (C), Fredrik Ståhl 
(Hökerum Bygg), Björn Nyberg (Cityföreningen) och Camilla Palm (NUAB) har bildats för att 
arbeta med vision för Ulricehamns centrum. Gruppen ska ta fram en gemensam målbild för 
centrum. Arbetet har inletts med en studieresa till Falkenberg som på ett lyckat sätt utvecklat 
sin stadskärna. När styrgruppen utfört sitt uppdrag är det viktigt att arbetet inte stannar av, 
utan att alla parter även är delaktiga i arbetet med stadskärnan när man går vidare i nästa 
steg från vision till handling. För att utvecklingen ska kunna genomföras, kommer det att 
krävas finansiella insatser från alla parter.  
 
Genom att bilda denna styrgrupp får motionens förslag anses vara under genomförande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att utveckla stadskärnan i Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Kommunchef   
 
 
 

Håkan Sandahl Camilla Palm 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB VD Näringsliv Ulricehamn AB 
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Ulricehamn	den	25	januari	2019	

	

Motion	 	 	 	 	 	

	

Utveckla	stadskärnan	Ulricehamn	

	

Utvecklingen	går	med	rasande	fart.	Vem	hade	för	några	år	sedan	kunnat	tro	att	e-handeln	
skulle	slå	rekord	på	rekord	och	där	handlare	säger	upp	sina	avtal	med	Postnord	för	att	de	
inte	får	plats	med	alla	varor	och	försändelser	som	vi	konsumenter	köper	via	nätet.	Handeln	
ser	inte	ut	som	den	gjorde	förr	och	kommer	troligtvis	heller	aldrig	att	bli	likadan	igen.	Våra	
köpvanor	förändras	och	det	är	en	naturlig	del	av	utvecklingen	oavsett	vad	vi	tycker	om	den.	

Vi	har	en	lång	tradition	i	vår	kommun	av	att	vår	stadskärna	är	en	mötesplats	av	olika	slag.	
Från	forna	tiders	kreatursmarknader	till	dagens	lördagsfika	på	något	av	alla	våra	caféer.	Men	
tyvärr	ser	vi	en	likande	utveckling	här	som	i	många	städer	av	vår	storlek.	Det	blir	allt	svårare	
för	fastighetsägare	att	få	långsiktiga	hyresgäster	och	med	det	medföljer	en	hel	del	problem.	

För	några	år	sedan	fanns	det	kontinuerliga	möten	mellan	kommun,	fastighetsägare	och	
näringsidkare	på	Storgatan.		Där	diskuterades	olika	lösningar	på	gemensamma	frågor	där	vi	
ibland	hittade	konkreta	lösningar	och	gemensam	finansiering.	Mig	veterligen	är	detta	inget	
som	längre	förekommer	i	organiserad	form	men	som	vi	ser	som	en	nödvändighet	att	
återuppta.	Låt	oss	prata	om	problem	och	möjligheter	och	tillsammans	se	hur	vi	ska	lösa	dem	
eller	ta	till	vara	dem.	För	att	gruppen	ska	ha	ett	rejält	mandat	och	kraft	att	faktiskt	
åstadkomma	något	ser	vi	det	som	självklart	att	kommunstyrelsens	ordförande	leder	arbetet.	
I	gruppen	bör	förutom	fastighetsägare	och	näringsidkare	även	vårt	kommunala	bolag	NUAB	
självklart	finnas	med.	

	

Därför	yrkar	vi	

- Att	kommunen	tar	initiativ	till	att	en	arbetsgrupp	tillsätts	för	att	gemensamt	komma	
med	konkreta	förslag	för	att	stärka	och	utveckla	vår	stadskärna	tillsammans	med	
fastighetsägare	och	näringsidkare.	

	

För	moderaterna	

Lars	Holmin	
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§ 249/2019 
 

Svar på motion om Medborgarförslag - Demokrati 
mellan valdagarna 
Dnr 2019/210 
 
 
Sammanfattning 
Cristina Bernevång (KD) har 2019-03-24 inkommit med en motion där hon föreslår 
förändringar i hanteringen av medborgarförslag i Ulricehamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef 
2 Motion om Medborgarförslag - Demokrati mellan valdagarna 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås i sin första del med hänvisning till KL 5 kap. 1 §. 
Motionens andra del anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens 
pågående utredning kring medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås i sin första del med hänvisning till KL 5 kap. 1 §. 
Motionens andra del anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens 
pågående utredning kring medborgarförslag. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse svar på motion om Medborgarförslag 
- Demokrati mellan valdagarna (KD) 
Diarienummer 2019/210, löpnummer 2486/2019 
 
Sammanfattning 
Cristina Bernevång (KD) har 2019-03-24 inkommit med en motion där hon föreslår 
förändringar i hanteringen av medborgarförslag i Ulricehamns kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås i sin första del med hänvisning till KL 5 kap. 1 §. 
Motionens andra del anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens 
pågående utredning kring medborgarförslag. 
 
 
Ärendet 
Cristina Bernevång (KD) har 2019-03-24 inkommit med en motion där hon föreslår 
förändringar i hanteringen av medborgarförslag i Ulricehamns kommun. 
Motionären föreslår att alla medborgarförslag som väckts i kommunfullmäktige också ska 
besvaras och beslutas av kommunfullmäktige, inte som idag av kommunstyrelsen eller den 
nämnd vars verksamhetsområde det berör.  
 
Enligt Kommunallagen (KL 2017:725) 5 kap. 1 § beslutar kommunfullmäktige i ärenden som 
är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. I de fall ett 
medborgarförslag skulle behandla ett ämne som är av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt för kommunen, besvaras dessa av kommunfullmäktige, detta anges i § 30 Arbetsordning 
för kommunfullmäktige Ulricehamns kommun, antagen 2019-01-31. Övriga 
medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen eller berörd nämnd för beslut i enlighet 
med KL 5 kap. 2 §. 
 
Motionären föreslår vidare att den person som lämnat in ett medborgarförslag ges möjlighet 
att presentera sitt förslag i kommunfullmäktige i samband med att det väcks, dock ej delta i 
eventuell debatt. 
 
Förvaltningen anser att motionens första delförslag avslås med hänvisning till KL 5 kap. 1 §.  
 
En pågående utredning tittar på hur Ulricehamns kommun på ett bättre och enklare sätt kan 
ta tillvara invånarnas förslag till förändringar och förbättringar, förvaltningen anser därför 
att motionens andra delförslag är under utredning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Medborgarförslag - Demokrati mellan valdagarna 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 
 
 



  2019/210, 2486/2019 2(2) 

 
Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 
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Motion till Ulricehamns kommunfullmäktige 

MEDBORGARFÖRSLAG – DEMOKRATI MELLAN VALDAGARNA 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. Och vart fjärde år kan 

kommunens röstberättigade invånare välja sina representanter, ledamöter, till just 

kommunfullmäktige. Invånarna har däremot inte någon påverkan på vem som väljs till övriga politiska 

förtroendeuppdrag i kommunen. 

Naturligtvis är invånarnas ingång till kommunfullmäktige och därmed möjlighet att påverka inte 

begränsad bara till valdagen, utan det är just genom de ledamöter som valts in som invånarna kan ha 

en värdefull dialog. Men utöver att gå via partirepresentanterna finns i vår kommun ytterligare en 

möjlighet. I Ulricehamns kommuns dokument ”Arbetsordning för kommunfullmäktige” står det i 30§ 

att den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige, dvs lämna in 

medborgarförslag. Detta är en viktig demokratisk möjlighet! 

Vid i stort sett varje kommunfullmäktigesammanträde finns det nya medborgarförslag inlämnade. Och 

så har det varit i ett antal år nu. 

I ovan nämnda arbetsordning anges det att dessa medborgarförslag skickas vidare till 

kommunstyrelsen (eller annan nämnd) för beredning och för beslut. Men eftersom ett 

medborgarförslag är att ”väcka ett ärende i kommunfullmäktige” borde också besvarandet och 

beslutet tas i kommunfullmäktige. Detta ser Kristdemokraterna som en demokratisk självklarhet. 

Naturligtvis ska ärendet till kommunstyrelsen (eller annan nämnd) för beredning, men sen ska ärendet 

tillbaka till kommunfullmäktige. 

Förslaget är därför att ändra arbetsordningen så att medborgarförslagen kommer tillbaka till 

kommunfullmäktige för beslut där. 

För att ytterligare öka demokratin föreslår vi också att den som skrivit och lämnat in 

medborgarförslaget ges möjlighet att presentera sitt förslag i kommunfullmäktige men ej delta i 

efterföljande debatt. Detta innebär en komplettering av arbetsordningen. 

 

 

 

Cristina Bernevång, Kristdemokraterna 
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§ 250/2019 
 

Svar på motion om ett kommunalt "Komhall" 
Dnr 2019/227 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige föreslog Ingemar Basth (MP) att kommunen ska utreda 
möjligheten till att skapa ett Ulricehamnskt ’’Komhall’’ vars syfte ska vara att skapa 
möjligheter för arbetssökande som står långt ifrån marknaden. Vidare föreslår motionen att 
kommunen utreder de ekonomiska medel som eventuellt behöver tillföras och vilka resurser 
som kan komma att krävas i form av utökade personalresurser och lokaler.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-08-07 från kanslichef 
2 Motion om ett kommunalt "Komhall" 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara tillgodosedd med hänvisning till den verksamhet kommunen bedriver 
och medverkar i.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara tillgodosedd med hänvisning till den verksamhet kommunen bedriver 
och medverkar i.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-07 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ett kommunalt 
"Komhall" 
Diarienummer 2019/227, löpnummer 2108/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige föreslog Ingemar Basth (MP) att kommunen ska utreda 
möjligheten till att skapa ett Ulricehamnskt ’’Komhall’’ vars syfte ska vara att skapa 
möjligheter för arbetssökande som står långt ifrån marknaden. Vidare föreslår motionen att 
kommunen utreder de ekonomiska medel som eventuellt behöver tillföras och vilka resurser 
som kan komma att krävas i form av utökade personalresurser och lokaler.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses vara tillgodosedd med hänvisning till den verksamhet kommunen bedriver 
och medverkar i.  
 
 
Ärendet 
I en motion till fullmäktige föreslog Ingemar Basth (MP) att kommunen ska utreda 
möjligheten till att skapa ett Ulricehamnskt ’’Komhall’’ vars syfte ska vara att skapa 
möjligheter för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vidare föreslår 
motionen att kommunen utreder de ekonomiska medel som eventuellt behöver tillföras och 
vilka resurser som kan komma att krävas i form av utökade personalresurser och lokaler.  
 
Arbetsmarknadsenheten inom Ulricehamns kommun ansvarar för frågor berörande 
integration och arbetsmarknad. Verksamheten stödjer individer som inte har kommit in på 
arbetsmarknaden eller förlorat kontakten med den, är i behov av en längre introduktionstid 
eller har försörjningsstöd. Verksamheten har ett nära samarbete med individ- och 
familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Försäkringskassan, det lokala 
näringslivet, föreningar och andra kommunala enheter.  
 
I kommunen bedrivs även Pre-rehab som är en verksamhet avsedda för individer som av 
olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Denna verksamhet stödjer individerna genom 
förberedande insatser med syfte att öka aktivitetsförmåga och delaktighet, öka 
självförtroende och självkänsla, samt förbättra hälsan och livskvalitén. I samarbete med 
Sjuhärads samordningsförbund erbjuds aktiv hälsa och ny kraft som är program som ämnar 
att föra individer närmare arbetsmarknaden.  
 
Vägledningscenter är en annan verksamhet som hjälper arbetssökande med stöd av 
arbetskonsulenter och arbetsmarknadscoacher. Det sker igenom en individuell kartläggning 
och planeringssamtal. Mer konkret får individer som söker sig till denna verksamhet stöd i 
form av yrkesprofilering, söka jobbaktiviteter, matchning mot arbete och praktikplatser, 
arbetsförberedande anställningar och kontakt med vuxenutbildningen. Vidare stödjer 
Vägledningscentret invånarna i Ulricehamns kommun i form av en öppen rådgivning. Där 
kan en individ få stöd genom vägledningssamtal, hjälp att söka och sortera information, 
utbildningskataloger och ansökningsblanketter samt information om studievägar, 
behörigheter och studieekonomi. 
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Kommunen har även ett aktivitetsansvar som innebär ett ansvarstagande för ungdomar 
mellan 16–20 år som inte går eller inte slutfört gymnasiet med examensbevis. Kommunen är 
rättsligt förpliktigat i enlighet med skollagen 29 kap. 9§.  
 
Ulricehamns kommun är därutöver en av ägarna till Sjuhärads samordningsförbund 
tillsammans med övriga sjuhäradskommuner samt Västra Götalandsregionen, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  Verksamheten bedrivs enligt lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser med insatser som syftar till att personer ska få, behålla 
eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om ett kommunalt "Komhall" 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 

Lena Brännmar Quang Nguyen 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



Motion gällande ett kommunalt ”Komhall”

Under många år har Arbetsförmedlingen varit en myndighet som funnits i stort sett i hela Sverige. 
Den kartan håller nu på att ritas om mycket snabbt. Den servettskissbudget som (M) och (KD) med 
stöd av (SD) lagt har i kombination med januariöverenskommelsen mer eller mindre dragit undan 
mattan för verksamheten, som nu allt snabbare förändras och där många fysiska kontor kommer att 
läggas ner. 
Det innebär troligen på sikt att många av de samarbetsformer och projekt som drivs och drivits i 
samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen samt andra myndigheter på olika sätt kan 
komma att avslutas eller förändras. 
Vidare kommer många av de som är inskrivna på AF att inte kunna få samma stöd på samma sätt som 
tidigare då verksamheten ändrar karaktär. I framtiden kan det innebära att den kommunala 
verksamheten kan komma att belastas betydligt mer med krav på stödåtgärder av olika slag för de 
som är arbetslösa. Detta gäller såväl ekonomiskt som sysselsättningsmässigt.
 
I en del kommuner i Sverige drivs det idag något som ibland kallas ”Komhall”. Smedjebacken är en 
kommun och även Boxholm har en liknande verksamhet. Första stegen mot liknande verksamhet har 
Svenljunga/Tranemo kommun tagit. Det man vill göra är att erbjuda de som står längst från 
arbetsmarknaden ett sammanhållet stöd från flera olika intressenter/aktörer.

I Kinda kommun i Östergötland uttrycker man det på följande sätt:
”Uppstart av verksamhet som genom praktisk sysselsättning får fler individer, som står 
utanför arbetsmarknaden med behov av aktiviteter och rehabiliterande insatser samt 
nyanlända med behov av språkträning, att nå egen försörjning genom arbete, utbildning 
eller företagande ”

Miljöpartiet yrkar därför följande:

• Att Kommunen skyndsamt utreder möjligheten att skapa ett eget Ulricehamnskt 
”Komhall” där man kan tillskapa möjligheter för arbetssökande som står långt från 
arbetsmarknaden.Där man också i utredningen tar hänsyn till att morgondagens 
arbetsmarknadspolitik och dess parter troligen inte är densamma som idag.  

• Att kommunen omgående tittar på de resurser ett skapande av ett eget ”Komhall” 
kan komma att krävas i form av utökad personalresurs samt lokaler och utreder de 
ekonomiska medel som kan komma att behöva tillföras. 

För miljöpartiet de gröna i Ulricehamn

Ingemar Basth
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