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Elisabeth Stålbrand NU  
Mats Bogren NU  
Armel Hombessa NU  
Bella Cotter NU  
Therese Westman NU  
Peter Nilsson SD  
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§ 123 Information 

  
 
 
§ 123/2019 
 

Information 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), informerar om kommande ärenden och 
om pågående arbete på kommunstyrelsenivå. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 124 Motion om kommunala ytor för äng och högväxt gräs 

  
 
 
§ 124/2019 
 

Motion om kommunala ytor för äng och högväxt gräs 
Dnr 2019/473 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Evelina Karlsson (V) 
att kommunen inventerar vilka gräsytor som passar att omvandla till ängsmark respektive 
högväxta gräsytor och att kommunen omvandlar lämpliga ytor till ängsmark och 
höggräsmark i enlighet med inventeringen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om kommunala ytor för äng och högväxt gräs 

 
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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§ 125 Motion om att kartlägga det hedersrelaterade förtrycket 

  
 
 
§ 125/2019 
 

Motion om att kartlägga det hedersrelaterade 
förtrycket 
Dnr 2019/540 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck i Ulricehamns 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att kartlägga det hedersrelaterade förtrycket 

 
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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§ 126 Motion om att vårdassistenter/vårdbiträden införs som ny yrkeskategori 
inom äldreomsorgen 

  
 
 
§ 126/2019 
 

Motion om att vårdassistenter/vårdbiträden införs 
som ny yrkeskategori inom äldreomsorgen 
Dnr 2019/545 
 
 
Sammanfattning 
I motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att vårdassistenter/vårdbiträden införs som en 
ny yrkeskategori inom äldreomsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att vårdassistenter/vårdbiträden införs som ny yrkeskategori inom äldreomsorgen 
 
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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§ 127 Motion om att alla yrkeskategorier inom vård- och  omsorgsverksamheten 
årligen får minst två veckors kompetensutveckling med bibehållen lön 

  
 
 
§ 127/2019 
 

Motion om att alla yrkeskategorier inom vård- och  
omsorgsverksamheten årligen får minst två veckors 
kompetensutveckling med bibehållen lön 
Dnr 2019/546 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att alla yrkeskategorier inom vård- och 
omsorgsverksamheten årligen får minst två veckors kompetensutveckling med bibehållen 
lön. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att alla yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten årligen får 

minst två veckors kompetensutveckling med bibehållen lön 
 
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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§ 128 Motion om mentorsprogram för personer med utländsk språkbakgrund 

  
 
 
§ 128/2019 
 

Motion om mentorsprogram för personer med 
utländsk språkbakgrund 
Dnr 2019/547 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att ett väl genomarbetat mentorsprogram skapas 
för personer med utländsk språkbakgrund så att sfi-studier och praktik inom vård- och 
äldreomsorg kan erhållas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om mentorsprogram för personer med utländsk språkbakgrund 
 
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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§ 129 Motion om ny modell för ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen 

  
 
 
§ 129/2019 
 

Motion om ny modell för ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen 
Dnr 2019/548 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att en arbetsgrupp bildas för att ta fram en 
modell för ett nytt arbetssätt och att ett vård- och omsorgsboende med vidhängande 
hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att gå in i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att 
pröva en ny arbetsmodell. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om ny modell för ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen 

 
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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§ 130 Motion om att karriärtjänster för undersköterskor skapas 

  
 
 
§ 130/2019 
 

Motion om att karriärtjänster för undersköterskor 
skapas 
Dnr 2019/549 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att karriärtjänster för undersköterskor skapas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att karriärtjänster för undersköterskor skapas 
 
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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§ 131 Motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner 

  
 
 
§ 131/2019 
 

Motion om minnesmonument för att hedra 
utlandsveteraner 
Dnr 2019/550 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Green-Andersson (S) att Ulricehamns 
kommun uppför en sten eller ett monument för att hedra utlandsveteranerna från vår bygd. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner (S) 

 
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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§ 132 Medborgarförslag om farthinder på Boråsvägen 

  
 
 
§ 132/2019 
 

Medborgarförslag om farthinder på Boråsvägen 
Dnr 2019/534 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carina Lindgren att det på 
Boråsvägen i Ulricehamn anläggs ett farthinder då många fordon körs alldeles för fort. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om farthinder på Boråsvägen 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Carina Lindgren  
Kommunstyrelsen 
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§ 133 Medborgarförslag om porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och 
digitala enheter i kommunen 

  
 
 
§ 133/2019 
 

Medborgarförslag om porrfilter/teknisk lösning på wi-
fi-nätverk och digitala enheter i kommunen 
Dnr 2019/519 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Linda Vilhelmsson att kommunen 
installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna wi-
fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman, och att kommunen 
inför en porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk eller 
på privat teknisk utrustning som till exempel privat mobiltelefon. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i 

kommunen 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Linda Vilhelmsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 134 Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg mellan macken och 
Boarpsvägen i Gällstad samt att det byggs en trottoar 

  
 
 
§ 134/2019 
 

Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg 
mellan macken och Boarpsvägen i Gällstad samt att 
det byggs en trottoar 
Dnr 2019/509 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Ryttrås att det byggs en gång 
och cykelväg mellan macken och Boarpsvägen samt att det byggs en trottoar där man tidigare 
bett om att få en grusgång. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg mellan macken och Boarpsvägen i 

Gällstad samt att det byggs en trottoar 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Henrik Rytterås  
Kommunstyrelsen 
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§ 135 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om företagsklimat 

  
 
 
§ 135/2019 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
företagsklimat 
Dnr 2019/542 
 
 
Sammanfattning 
Wiktor Öberg (M) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur han avser 
att arbeta med frågor rörande företagsklimatet i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om företagsklimat 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
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§ 136 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande utträde ur Navet 

  
 
 
§ 136/2019 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
utträde ur Navet 
Dnr 2019/543 
 
 
Sammanfattning 
Wiktor Öberg (M) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om vad som ligger 
till grund för det brådskande beslutet om utträde ur Navet samt hur kommunen ska lösa det 
behov som uppstår då Navet försvinner från kommunens verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande utträde ur Navet 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
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§ 137 Antagande detaljplan Vist 10:58, Ulricehamn "Energi- och miljöcenter" 

  
 
 
§ 137/2019 
 

Antagande detaljplan Vist 10:58, Ulricehamn "Energi- 
och miljöcenter" 
Dnr 2015/599 
 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt energi- och miljöcenter i Vist. 
Kapaciteten på nuvarande reningsverk vid Fiskebacken räcker inte till och området kring 
Fiskebacken/Brunnsbo avses omvandlas till ett område för bostäder, kontor, service och 
rekreation. Anläggningen på Vist kommer bli en samlokalisering om fjärrvärmeverk och 
reningsverk, vilket ger energi- och miljömässiga fördelar.  
 
Planen möjliggör uppförande av fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska 
anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor. I samband med detaljplanen ska 
också en bit av stadsplanen Vist industriområde etapp 1 upphävs när detaljplanen vinner laga 
kraft. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 184 
2 Tjänsteskrivelse 2019-07-11 från samhällsbyggnadschef 
3 Planbeskrivning Antagande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter 
4 Granskningsutlåtande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter 
5 Plankarta antagande Vist 10_58, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplanen för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24, Ulricehamn, ”Energi- och 
miljöcenter” antas. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplanen för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24, Ulricehamn, ”Energi- och 
miljöcenter” antas. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 138 Ansökan om medel för upprättande av detaljplaner 2019 

  
 
 
§ 138/2019 
 

Ansökan om medel för upprättande av detaljplaner 
2019 
Dnr 2019/28 
 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari trädde lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i kraft. Med 
anledning av den nya kommunala redovisningslagen som tillämpas från och med 
räkenskapsår 2019 har Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en översyn av samtliga 
rekommendationer. Översynen har till stor del handlat om att anpassa rekommendationerna 
till den nya lagen, men det har även gjorts vissa tillägg och förtydliganden. De nya 
rekommendationerna påverkar hela kommunsektorn. Samtliga kommuner kommer behöva 
anpassa och justera sin redovisning och budgetering. 
 
Den rekommendation som ligger till grund för bland annat redovisningen av kostnader för 
detaljplaner är R3 - Immateriella tillgångar. I rekommendationen tydliggörs det vilka 
utgifter som inte får tas upp som anläggningstillgång, bland annat gäller detta 
översiktsplaner och detaljplaner. Detta innebär en förändring jämfört med tidigare 
redovisningsnormer. 
 
I kommunens investeringsplan finns upptaget 7,5 mnkr för upprättande och genomförande 
av detaljplaner. Kommunstyrelsen har beslutat att det ska upprätta detaljplaner för 
Rönnåsen etapp 2, Bergsäter, Frölunda 8:6 m.fl. i Gällstad och Marknadsplatsen. För att 
kunna upprätta dessa detaljplaner krävs följaktligen medel i driftbudgeten. Mot bakgrund av 
förändrade redovisningsnormer ansöker förvaltningen om anslag i driftbudgeten med 
1,6 mnkr för upprättande av detaljplaner 2019. Det finns möjlighet att finansiera förväntade 
kostnader genom att utöka finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster. 
 
Upprättandet av detaljplanerna i sig innebär inga driftkonsekvenser. Investeringsmedel 
kommer senare dock behövas för genomförande av detaljplanerna, vilket även kommer 
innebära tillkommande driftkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 185 
2 Tjänsteskrivelse 2019-04-29 från samhällsbyggnadschef 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om anslag i driftbudgeten för upprättande av detaljplaner beviljas. 
Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,6 mnkr. 
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Investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner minskas med 
1,6 mnkr. 
 
Finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om anslag i driftbudgeten för upprättande av detaljplaner beviljas. 
Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,6 mnkr. 
 
Investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner minskas med 
1,6 mnkr. 
 
Finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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§ 139 Tillfälligt kommunbidrag 2019, för ensamkommande asylsökande barn 
som fyller 18 år under asylprocessen 

  
 
 
§ 139/2019 
 

Tillfälligt kommunbidrag 2019, för ensamkommande 
asylsökande barn som fyller 18 år under 
asylprocessen 
Dnr 2019/452  
 
 
Sammanfattning 
Regeringen har för år 2019 avsatt 195 mkr som ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra 
för ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år att kunna bo kvar i sin 
vistelsekommun istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende. För 
Ulricehamns del innebär det 860 168 kr. Förvaltningen förslår att det tillfälliga 
kommunbidraget hanteras genom att en större del av bidraget delas mellan sektor lärande, 
Tingsholm, och sektor välfärd, IFO barn och unga och att en del ges som ett tillfälligt bidrag 
till civilsamhället.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 186 
2 Tjänsteskrivelse 2019-08-06 från socialchef och barn- och utbildningschef 
3 Tillfälligt bidrag till civilsamhället 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm. 
 
410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga. 
 
150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att 
möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till 
civilsamhället. 
 
Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt 
bidrag till civilsamhället.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm. 
 
410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga. 
 
150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att 
möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till 
civilsamhället. 
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Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt 
bidrag till civilsamhället.  
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef  
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§ 140 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020 

  
 
 
§ 140/2019 
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2020 
Dnr 2019/411 
 
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2019-06-19 § 27. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2020 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2020-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.   
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 187 
2 Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef 
3 Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020 
4 § 27 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
5 E-post Protokollsutdrag från SÄRF:s direktion 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timma 
och en grundavgift på 1 820 kr. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timma 
och en grundavgift på 1 820 kr.  
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
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§ 141 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 
Minne 2018 

  
 
 
§ 141/2019 
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen 
Adolf Molanders Minne 2018 
Dnr 2019/384 
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 
2018. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 188 
2 Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef 
3 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018. 
 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molander Minne 
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§ 142 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL18) 

  
 
 
§ 142/2019 
 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 
Dnr 2019/423 
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit ett nytt förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) vilket ersätter det 
tidigare OPF-KL14. OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som 
tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-08-20 § 9 Bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda (OPF-KL18) 
2 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
3 Kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda OPF-KL18 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) antas enligt 
förslag från SKL, med tillägg i § 4, 2 stycket och 4 stycket i pensionsbestämmelserna att 
ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten. 
 
Tidigare Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL14) 
upphör därmed att gälla. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Karlsson (C) yrkar att ärendet ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden, Sören Johansson (M), ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Roland Karlssons (C) förslag om remittering.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen beredning.   
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Beslut lämnas till 
Personalchef 
Kanslichef 
Beredningsledare 
Gruppledare   
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§ 143 Svar på motion om att utveckla redovisningen av motioner och 
medborgarförslag 

  
 
 
§ 143/2019 
 

Svar på motion om att utveckla redovisningen av 
motioner och medborgarförslag 
Dnr 2018/307 
 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har 2018-04-24 inkommit med en motion med förslag om att 
förvaltningen ges i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
under beredning. I dagsläget sker redovisningen till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen, två gånger per år, i april och oktober. Motionären föreslår att den befintliga 
redovisningen kompletteras med uppgift om en beräknad svarstid, exempelvis 3, 6, 9 eller 12 
månader, samt vem eller vilka som lämnat in motionen eller medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 189 
2 Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef 
3 Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås i delen som gäller komplettering av redovisningen med beräknad svarstid 
med hänvisning till svårigheten att på ett relevant sätt göra bedömningen av detta. 
 
Motionen antas i delen gällande komplettering av redovisningen med namn samt eventuell 
partibeteckning, på dem som lämnat in motion eller medborgarförslag, genom att rutinen vid 
registrering av dessa ärenden justeras.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås i delen som gäller komplettering av redovisningen med beräknad svarstid 
med hänvisning till svårigheten att på ett relevant sätt göra bedömningen av detta. 
 
Motionen antas i delen gällande komplettering av redovisningen med namn samt eventuell 
partibeteckning, på dem som lämnat in motion eller medborgarförslag, genom att rutinen vid 
registrering av dessa ärenden justeras.   
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 144 Svar på motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 

  
 
 
§ 144/2019 
 

Svar på motion om att göra Stora torget mer 
tillgängligt för alla 
Dnr 2018/540 
 
 
Sammanfattning 
Christina Bernevång (KD) har ställt en motion om att diagonalgången på Stora torget bör 
byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för 
barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som den 
markstensbelagda gången utmed Storgatan.  
 
Behovet av att åtgärda den stenbelagda gången över torget bedöms vara litet då det finns 
alternativ väg att välja. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 190 
2 Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef 
3 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cristina Bernevång (KD), Sebastian Gustavsson (M), Jan-Olof Sundh (V), Eva B Arnesson 
(KD) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Roland Karlson (C) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att ta fram 
en beräkning av kostnaden att bifalla motionen innan beslut fattas.  
 
Mikael Levander (NU), Börje Eckerlid (C) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till Roland 
Karlssons (C) förslag om återremiss. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beräkning av kostnaden att bifalla motionen 
innan beslut fattas. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 145 Svar på motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 

  
 
 
§ 145/2019 
 

Svar på motion om Kulturunderstödd rehabilitering 
(KUR) 
Dnr 2018/592 
 
 
Sammanfattning 
Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) har 2018-09-23 inkommit med en motion om 
kulturunderstödd rehabilitering (KUR). Motionen föreslår att Ulricehamns kommun gör en 
förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter. Motionen 
avslås med hänvisning till att förvaltningen bedömer att verkställandet av KUR bör ske på en 
regional nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 191 
2 Tjänsteskrivelse 2019-03-18 från kanslichef 
3 Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att om behov finns kan förslaget inrättas inom befintlig 
samverkan via Sjuhärads samordningsförbund.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jan-Olofs Sundhs (V) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att om behov finns kan förslaget inrättas inom befintlig 
samverkan via Sjuhärads samordningsförbund.   
 
Reservationer 
Jan-Olof Sundh (V) och Evelina Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 146 Svar på Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 

  
 
 
§ 146/2019 
 

Svar på Motion om att belöna kommuninvånare som 
visat civilkurage 
Dnr 2018/671 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD), Nicklas Sunding (SD), 
Peter Nilsson (SD), Elisabet Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Martin Berg (SD) att 
Ulricehamns kommun instiftar ett civilkuragepris som årligen delas ut till värdig mottagare 
för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.  
 
Med hänvisning till att kommunen idag redan har många priser och stipendium för 
kulturella, fritidsverksamma, sektor lärande samt bygg och miljöområdena samt även till 
kommunens utveckling och goda medborgliga gärningar bedöms de befintliga priser och 
stipendium täcka en tillräcklig allmän och bred målgrupp föreslår förvaltningen att motionen 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 192 
2 Tjänsteskrivelse 2019-03-25 från kanslichef 
3 Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintliga priser och stipendium inbegriper en 
tillräckligt allmän målgrupp och ändamål. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Niclas Sunding (SD), Mattias Bengtsson (SD), Eva B Arnesson (KD) och Sebastian 
Gustavsson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Klas Redin (S) och Mats Bogren (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång; 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej-röst för bifall till motionen 
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Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster mot 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Eva B Arnesson KD  X  
Cristina Bernevång KD  X  
Birgit Andersson L X   
Adela Brkic Carlsson L X   
Arne Fransson MP X   
Ingemar Basth MP X   
Evelina Karlsson V X   
Jan-Olof Sundh V X   
Roland Karlsson C X   
Mikael Dahl C X   
Bengt Leander C X   
Ziad Makrous C X   
Victor Sund C X   
Liselotte Andersson C X   
Ann Stockzelius C X   
Börje Eckerlid C X   
Margareta Juliusson M  X  
Eva Grönbäck M  X  
Catharina Örtendahl Rylid M  X  
Katrin Lorentzon M  X  
Sebastian Gustavsson M  X  
Richard Hallifax M  X  
Wiktor Öberg M  X  
Mikael Levander NU X   
Lisa Åkesson NU X   
Annie Faundes NU X   
Elisabeth Stålbrand NU X   
Mats Bogren NU X   
Armel Hombessa NU X   
Bella Cotter NU  X  
Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Bengt Bogren SD  X  
Mattias Bengtsson SD  X  
Niclas Sunding SD  X  
Mattias Remar S X   
Mattias Green-Andersson S X   
Klas Redin S X   
Inga-Kersti Skarland S X   
Mattias Josefsson S X   
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Aira Eriksson S X   
Leif Dahl S X   
Emma Magnusson S X   
Per-Ola Johansson S X   
Tommy Mårtensson S X   
Johan Helmrot NU X   
Sören Johansson, ordf M  X  
Summa  31 18  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintliga priser och stipendium inbegriper en 
tillräckligt allmän målgrupp och ändamål.    
 
Reservation 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD), Bengt 
Bogren (SD) och Mattias Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 147 Svar på motion angående tung trafik på Strandgatan söderut mot Marbäck 

  
 
 
§ 147/2019 
 

Svar på motion angående tung trafik på Strandgatan 
söderut mot Marbäck 
Dnr 2019/54 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen på ett verkligt aktivt sätt erbjuder 
Trafikverket en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till 
Rönnåsen påskyndas. 
 
I kommunens översiktsplan från 2015 redovisas en möjlig ny sträckning av väg 157 öster om 
Ulricehamns centralort, mellan Marbäck och Hössnamotet. En utbyggnad finns inte med i 
regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018 – 2029. Eftersom länsplane-
upprättaren inte prioriterat vägen är det inte möjligt för Trafikverket att använda 
investeringsmedel för objektet under planperioden.  
 
En ny väg, i huvudsak enligt den sträckning som visas i kommunens översiktsplan, 
dimensionerad för 80 km/tim är översiktligt kostnadsberäknad till minst 160 mkr. Det är 
möjligt för kommunen att bygga vägen för egna medel. 
 
När vägen är färdigställd kommer trafiken på Marbäcksvägen och Strandgatan att minska 
något men en majoritet av fordonen som kör där idag har start- eller målpunkt inne i 
centralorten och kommer att finnas kvar på de aktuella gatorna.  
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 193 
2 Tjänsteskrivelse 2019-06-19 från samhällsbyggnadschef 
3 Motion angående tung trafik på Strandgatan 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen har andra angelägna investeringar inom 
de närmaste åren samt att även med en ny väg kommer merparten av trafiken vara kvar på 
Marbäcksvägen och Strandgatan.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Klas Redin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen har andra angelägna investeringar inom 
de närmaste åren samt att även med en ny väg kommer merparten av trafiken vara kvar på 
Marbäcksvägen och Strandgatan.   
 
Reservationer 
Arne Fransson (MP) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 148 Svar på motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid 
volontärernas årliga träff 

  
 
 
§ 148/2019 
 

Svar på motion om att kommunen ska stå för 
matkostnader vid volontärernas årliga träff 
Dnr 2019/68 
 
 
Sammanfattning 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) yrkar i en motion att kommunen ska stå för 
matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. Volontärerna gör en 
viktig insats för individer i kommunen och för samhället. I kontakt med Oasens 
seniorförening framkommer att de fortsatt vill använda intäkterna från fikaförsäljningen till 
att bjuda volontärerna på mat vid den årliga samvaroträffen. Förvaltningen bedömer därför 
att det inte är aktuell att ta över denna kostnad men att det vore av vikt att årligen 
uppmärksamma volontärernas arbete. Detta ryms dock inte i befintlig budget utan bör tas 
med i beaktande inför budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 194 
2 Tjänsteskrivelse 2019-04-10 från socialchef 
3 Utredning om att kommunen ska stå för matkostnaderna vid volontärernas årliga träff 
4 Motion om att kommunen ska stå för matkostnaderna vid volontärernas årliga träff 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med anledning av att Oasens seniorförening vill fortsätta använda 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte 
bör överta den kostnaden. 
 
Möjligheten att införa volontärvårdande aktiviteter för att visa volontärerna uppskattning tas 
med i beaktande inför budgeten för 2020. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med anledning av att Oasens seniorförening vill fortsätta använda 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte 
bör överta den kostnaden. 
 
Möjligheten att införa volontärvårdande aktiviteter för att visa volontärerna uppskattning tas 
med i beaktande inför budgeten för 2020. 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef    
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§ 149 Svar på motion om gratis sommarvistelse för äldre 

  
 
 
§ 149/2019 
 

Svar på motion om gratis sommarvistelse för äldre 
Dnr 2019/189 
 
 
Sammanfattning 
Nicklas Sunding (SD), Martin Berg (SD), Aila Kiviharju (SD), Peter Nilsson (SD), Mattias 
Bengtsson (SD), och Elisabeth Nilsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
utreda lämpliga former för att kunna erbjuda fattigare pensionärer en gratis sommarvistelse. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 195 
2 Tjänsteskrivelse 2019-07-02 från kanslichef 
3 Motion om gratis sommarvistelse för äldre 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till den kostnad förslaget innebär och med hänvisning till 
befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till den kostnad förslaget innebär och med hänvisning till 
befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre.    
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
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§ 150 Svar på motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på 
kommunens äldreboenden 

  
 
 
§ 150/2019 
 

Svar på motion om införandet av lämpliga 
odlingslotter för de äldre på kommunens 
äldreboenden 
Dnr 2019/192 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Martin Berg (SD), Mattias 
Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har lämnat en motion om 
införandet av lämpliga odlingslotter för äldre. I motionen beskrivs forskningsresultat kring 
hälsa och utomhusvistelse, natur och trädgårdsupplevelser. Med anledning av att det i 
dagsläget finns odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att 
det finns med som krav vid byggnationen av nya anser förvaltningen att motionens förslag 
kan anses vara tillgodosett.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 196 
2 Tjänsteskrivelse 2019-04-25 från socialchef 
3 Motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på kommens äldreboenden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i dagsläget finns 
odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att det finns med 
som krav vid byggnationen av nya.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i dagsläget finns 
odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att det finns med 
som krav vid byggnationen av nya.  
 
Beslut lämnas till 
Socialchef  
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-26 

 Sida 40 av 51 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 151 Svar på motion om nödsändare för behövande inom kommunens 
verksamheter 

  
 
 
§ 151/2019 
 

Svar på motion om nödsändare för behövande inom 
kommunens verksamheter 
Dnr 2019/194 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Mattias Bengtsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), 
Martin Berg (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) har lämnat en motion angående 
nödsändare för behövande. I motionen yrkas att förvaltningen utreder möjligheterna för 
Ulricehamns kommun att införskaffa nödsändare och tillhörande utrustning för behövande 
inom kommunens verksamheter och redovisar detta för kommunstyrelsen senast 2020-12-
31. Syftet med nödsändaren skulle, enligt motionärerna, vara att kunna lokalisera personer 
med Alzheimers eller demens som försvinner från sina boenden.  
 
Förvaltningen anser att motionen identifierar ett viktigt område att arbeta vidare med. Dock 
bedöms inte nödsändare vara den väg som är mest realistisk i framtiden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 197 
2 Tjänsteskrivelse 2019-05-02 från socialchef 
3 Motion om nödsändare för behövande inom kommunens verksamheter 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att nödsändare inte längre är aktuell för målgruppen. 
Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPS-
teknik. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att nödsändare inte längre är aktuell för målgruppen. 
Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPS-
teknik.     
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 152 Svar på motion angående införande av trafiksäkerhetsgrupp 

  
 
 
§ 152/2019 
 

Svar på motion angående införande av 
trafiksäkerhetsgrupp 
Dnr 2019/291 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att Ulricehamns kommun mer 
aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och från skolan. Motionären 
skriver även att det finns andra kommuner som aktivt arbetar med att höja trafiksäkerheten 
under bussfärder till och från skolan. En så kallad trafiksäkerhetsgrupp som under minst 2 
gånger per år besöker kommunens skolor för att informera om vikten av att använda 
säkerhetsbälte.  
 
Förvaltning håller med om att det är viktigt med trafiksäkerheten och att våra barn och 
ungdomar använder säkerhetsbälte under resorna. Alla upphandlade bussar som kör 
eleverna från år F till år 9 är utrustade med säkerhetsbälte. Kommunen har även kontinuerlig 
kontakt och möten med entreprenörerna som kör eleverna till skolorna.  
 
Ett redan befintligt forum att diskutera dessa frågor i är brukarråden som finns på skolorna. 
Det är ett enkelt sätt att tillsammans med rektor, pedagoger och vårdnadshavare nå ut med 
information till eleverna. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2019-09-05 § 198 
2 Tjänsteskrivelse 2019-05-10 från samhällsbyggnadschef 
3 Motion om införande av "Trafiksäkerhetsgrupp" 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan pågår ett aktivt 
arbete med trafiksäkerheten genom kontakten med våra entreprenörer samt dialogen i 
brukarråden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Green-Andersson (S) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till motionen.  
 
Eva B Arnesson (KD) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan pågår ett aktivt 
arbete med trafiksäkerheten genom kontakten med våra entreprenörer samt dialogen i 
brukarråden.   
 
Beslut lämnas till 
Samhällbyggnadschef    
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§ 153 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Tobias 
Torsborn (NU) 

  
 
 
§ 153/2019 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Tobias Torsborn (NU) 
Dnr 2019/465 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-08-13 avsäger sig Tobias Torsborn (NU) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut på mötet 
Tobias Torsborn (NU) befrias från uppdraget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tobias Torsborn (NU) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen. 
 
Beslutet lämnas till 
Tobias Torsborn 
Länsstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 154 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Helen Fast (V) 

  
 
 
§ 154/2019 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, Helen Fast (V) 
Dnr 2019/502 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-09-03 avsäger sig Helen Fast (V) uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Helen Fast 
 
Förslag till beslut på mötet 
Helen Fast (V) befrias från uppdraget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Helen Fast (V) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen. 
 
Beslutet lämnas till 
Helen Fast 
länsstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 155 Avsägelse som förtroendevald revisor för Näringsliv Ulricehamn AB samt 
som borgerlig vigselförrättare, Marianne Henningsson 

  
 
 
§ 155/2019 
 

Avsägelse som förtroendevald revisor för Näringsliv 
Ulricehamn AB samt som borgerlig vigselförrättare, 
Marianne Henningsson 
Dnr 2019/488 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-08-28 avsäger sig Marianne Henningsson (C) uppdrag som förtroendevald 
revisor samt som borgerlig vigselförrättare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse som förtroendevald revisor för Näringsliv Ulricehamn AB samt som borgerlig 

vigselförrättare 
 
Förslag till beslut på mötet 
Marianne Henningsson (C) befrias från uppdragen. 
 
Börje Eckerlid (C), val- och arvodesberedningens ordförande, föreslår att Bengt-Olof 
Magnusson (C) ersätter Marianne Henningsson (C) som förtroendevald revisor för Näringsliv 
Ulricehamn AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Marianne Henningsson (C) befrias från uppdragen. 
 
Bengt-Olof Magnusson (C) utses som förtroendevald revisor för Näringsliv Ulricehamn AB. 
 
Beslutet lämnas till 
Marianne Henningsson 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Länsstyrelsen  
Kommunstyrelsen 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 156 Avsägelse som ledamot i styrelsen för Stubo AB samt som ledamot i Miljö- 
och byggnämnden, Mattias Bengtsson 

  
 
 
§ 156/2019 
 

Avsägelse som ledamot i styrelsen för Stubo AB samt 
som ledamot i Miljö- och byggnämnden, Mattias 
Bengtsson 
Dnr 2019/536 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-09-19 avsäger sig Mattias Bengtsson (SD) uppdragen som ledamot i 
Styrelsen för Stubo AB och Miljö- och byggnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse som ledamot i styrelsen för Stubo AB samt som ledamot i Miljö- och 

byggnämnden, Mattias Bengtsson 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mattias Bengtsson (SD) befrias från uppdragen. 
 
Niclas Sunding (SD) föreslår att Peter Nilsson (SD) ersätter Mattias Bengtsson (SD) som 
ledamot i Miljö- och byggnämnden och att Niclas Sunding (SD) utses som ledamot i styrelsen 
för Stubo AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Mattias Bengtsson (SD) befrias från uppdragen. 
 
Peter Nilsson (SD) utses som ledamot i Miljö- och byggnämnden. 
 
Niclas Sunding (SD) utses som ledamot i styrelsen för Stubo AB. 
 
Beslutet lämnas till 
Mattias Bengtsson 
Peter Nilsson 
Niclas Sunding 
Kommunstyrelsen 
Stubo AB 
Miljö- och byggnämnden  
löneassistent 
kansliet (2)   
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§ 157 Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden, Peter 
Nilsson 

  
 
 
§ 157/2019 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnämnden, Peter Nilsson 
Dnr 2019/541 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-09-23 avsäger sig Peter Nilsson (SD) uppdrag som ersättare i Miljö- och 
byggnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden, Peter Nilsson 
 
Förslag till beslut på mötet 
Peter Nilsson (SD) befrias från uppdraget. 
 
Niclas Sunding (SD) föreslår att Bengt Bogren (SD) utses som ersättare i Miljö- och 
byggnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Peter Nilsson (SD) befrias från uppdraget. 
 
Bengt Bogren (SD) utses som ersättare i Miljö- och byggnämnden. 
 
Beslutet lämnas till 
Peter Nilsson 
Bengt Bogren 
Miljö- och byggnämnden  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 158 Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund 

  
 
 
§ 158/2019 
 

Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund 
Dnr 2019/401 
 
 
Sammanfattning 
Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna och Västra 
Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd. Samordningsförbundets 
medlemssamråd (2019‐03‐15 §7) föreslog en praxis för hur revisorsvalet framgent ska 
samordnas för kommuner och region, vilket fastställts av styrelsen (2019-05-21 § 25). 
Praxis för val av gemensam revisor ska vara att Västra Götalandsregionen utser en 
revisorskandidat som efter val av regionfullmäktige expedieras vidare till kommunerna så att 
samtliga har möjlighet att utse samma kandidat. 
 
Den revisor som regionen utsett för Sjuhärads samordningsförbund, Ulf Sjösten, ska 
framställas som formellt förslag för val hos respektive medlemskommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-08-20 § 7 Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund 
2 Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund och Information till valberedning 
3 Beslut om val till samordningsförbund 2019-2022 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulf Sjösten föreslås som revisor för Sjuhärads samordningsförbund. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ulf Sjösten föreslås som revisor för Sjuhärads samordningsförbund. 
 
Beslut lämnas till 
Sjuhärads samordningsförbund 
Beredningsledare 
Kanslichef  
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§ 159 Val av lekmannarevisor i Ulricehamn Svarven 3 AB 

  
 
 
§ 159/2019 
 

Val av lekmannarevisor i Ulricehamn Svarven 3 AB 
Dnr 2019/523 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun fattade 2019-04-25 § 76 beslut om att 
godkänna att det helägda kommunala bolaget Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) får bilda ett 
dotterbolag för försäljning av fastigheten Ulricehamns Svarven 3. 
 
Ett bolag har därefter bildats för detta ändamål, Ulricehamn Svarven 3 AB. Av 
kommunallagen 10 kap. 3 § p. 5 framgår att kommunfullmäktige ska utse minst en 
lekmannarevisor i ett helägt kommunalt bolag. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-08-20 § 8 Val av lekmannarevisor i Ulricehamn Svarven 3 AB 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamn Svarven 3 AB ska ha samma lekmannarevisorer som Näringsliv Ulricehamn AB 
har eftersom det är ett dotterbolag till NUAB. Därför föreslås Marianne Henningsson (C) till 
lekmannarevisor och Börje Enander (S) som ersättare under mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Börje Eckerlid (C), val- och arvodesberedningens ordförande, föreslår att Bengt-Olof 
Magnusson (C) får uppdraget som lekmannarevisor i Ulricehamn Svarven 3 AB eftersom 
Marianne Henningsson (C) blivit entledigad som revisor i NUAB.   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamn Svarven 3 AB ska ha samma lekmannarevisorer som Näringsliv Ulricehamn AB 
har eftersom det är ett dotterbolag till NUAB. Därför utses Bengt-Olof Magnusson (C) till 
lekmannarevisor och Börje Enander (S) som ersättare under mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslut lämnas till 
NUAB 
Beredningsledare 
Kanslichef   
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§ 160 Val av nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 
2023 

  
 
 
§ 160/2019 
 

Val av nämndemän för mandatperioden 1 januari 
2020 - 31 december 2023 
Dnr 2019/117 
 
 
Sammanfattning 
Borås tingsrätt har påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden. För att tingsrätten 
ska ha tid att genomföra den obligatoriska utbildningen för de nya nämndemännen behöver 
de senast den 1 oktober 2019 ha besked om vilka kommunfullmäktige utsett till nämndemän. 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn ska utse 13 nämndemän. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-08-20 § 6 Val av nämndemän för mandatperioden 1 januari 

2020 - 31 december 2023 
2 Utseende av nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 2023 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande personer föreslås till nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 – 31 
december 2023; 
Martin Berg, Anita Dalengren, Börje Enander, Mattias Green-Andersson, Eva Grönbäck,  
Carina Gustavsson, Peter Nilsson, John Pansar, Madeleine Sjöberg, Per-Ove Ståhlbrand,  
Martin Stålbrand, Charlotta Sunding och Anne-Lie Öberg. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) nominerar Charlotta Sunding, Martin Stålbrand och Dario Mihajlovic. 
 
Mikael Dahl (C) nominerar Madeleine Sjöberg och Anita Dalengren. 
 
Arne Fransson (MP) nominerar John Pansar. 
 
Catharina Örtendahl Rylid (M) nominerar Anne-Lie Öberg och Eva Grönbäck. 
 
Inga-Kersti Skarland (M) nominerar Börje Enander, Carina Gustavsson och Mattias Green-
Andersson. 
 
Eva B Arnesson (KD) nominerar Per-Ove Ståhlbrand. 
 
Niclas Sunding (SD) nominerar Peter Nilsson. 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-09-26 

 Sida 51 av 51 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsutgång 
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige kan se nomineringarna som ett samlat 
förslag (Charlotta Sunding, Martin Stålbrand, Dario Mihajlovic, Madeleine Sjöberg, Anita 
Dalengren, John Pansar, Anne-Lie Öberg, Eva Grönbäck, Börje Enander, Carina Gustavsson, 
Mattias Green-Andersson, Per-Ove Ståhlbrand och Peter Nilsson) och finner att så är fallet.  
 
Därefter ställer ordföranden val- och arvodesberedningens förslag mot det inkomna förslaget 
från partierna och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt partiernas förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande personer utses till nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 – 31 december 
2023; 
Charlotta Sunding, Martin Stålbrand, Dario Mihajlovic, Madeleine Sjöberg, Anita Dalengren, 
John Pansar, Anne-Lie Öberg, Eva Grönbäck, Börje Enander, Carina Gustavsson, Mattias 
Green-Andersson, Per-Ove Ståhlbrand och Peter Nilsson. 
 
Beslut lämnas till 
Borås tingsrätt 
Beredningsledare 
Kanslichef 
Valda personer   
 
 
 
 


