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§ 190 Information 

  
 
 
§ 190/2019 
 

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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§ 191 Motion om blottlagda kablar 

  
 
 
§ 191/2019 
 

Motion om blottlagda kablar 
Dnr 2019/643 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att förvaltningen snarast 
möjligt ålägger Ulricehamns Energi AB att undersöka om blottlagda högspänningskablar på 
den plats bilden visar, är i bruk, samt att Ulricehamns Energi AB snarast åtgärda de 
blottlagda kablarna om de är i bruk. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om blottlagda kablar 

 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar på att motionen ska återtas och lämnas utan åtgärd då svar från 
UEAB redan kommit. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen återtas och lämnas utan åtgärd. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 192 Medborgarförslag om att sälja överbliven skolmat till personal och elever 

  
 
 
§ 192/2019 
 

Medborgarförslag om att sälja överbliven skolmat till 
personal och elever 
Dnr 2019/605 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Martin Larsson att kommunen 
utreder möjligheten att sälja överbliven skolmat till personal och elever. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att sälja överbliven skolmat till personal och elever 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Martin Larsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 193 Medborgarförslag om fartsänkaden åtgärd Boråsvägen/Bronäsgatan 

  
 
 
§ 193/2019 
 

Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd 
Boråsvägen/Bronäsgatan 
Dnr 2019/606 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Jupén att man inför en 
fartsänkande åtgärd vid Boråsvägen/Bronäsgatan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd Boråsvägen/Bronäsgatan 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Peter Jupén  
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2019-11-21 
Sida 8 av 21 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 194 Medborgarförslag gällande vägkorsning med dålig sikt vid Brunns skola 

  
 
 
§ 194/2019 
 

Medborgarförslag gällande vägkorsning med dålig sikt 
vid Brunns skola 
Dnr 2019/607 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att man gör en rondell 
för att få ner hastigheten och för att få fri sikt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag gällande vägkorsning med dålig sikt vid Brunns skola 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Lage Eidevåg  
Kommunstyrelsen 
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§ 195 Medborgarförslag om att införa Dansens dag 

  
 
 
§ 195/2019 
 

Medborgarförslag om att införa Dansens dag 
Dnr 2019/620 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Arne Svensson att kommunen 
ställer upp med en dansbana på Stora torget inför Dansens dag den 28–29 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att kommunen ställer upp med en dansbana inför Dansens dag 

den 28-29 april 2020 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Per Arne Svensson  
Kommunstyrelsen 
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§ 196 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om att förskolor stängs för att 
hålla utbildningsdagar för pedagogerna 

  
 
 
§ 196/2019 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om att 
förskolor stängs för att hålla utbildningsdagar för 
pedagogerna 
Dnr 2019/644 
 
 
Sammanfattning 
Mattias Bengtsson (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om det är 
lämpligt att många barn tvingas vistas på en förskola de inte känner till, med personal de inte 
känner för att deras ordinarie förskola håller stängt då det är utbildningsdagar för 
pedagogerna som arbetar där. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om att förskolor stängs för att hålla 

utbildningsdagar för pedagogerna 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
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§ 197 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande sönderrivna påsar i 
sopkärl 

  
 
 
§ 197/2019 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
sönderrivna påsar i sopkärl 
Dnr 2019/645 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur 
kommunstyrelsens ordförande tänker agera när Sverigedemokraterna uppmärksammat 
honom på att det finns en problematik i att sopor blandas och påsar går sönder då det finns 
personer som letar efter returburkar och pantflaskor i sopkärl. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande sönderrivna påsar i sopkärl 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
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§ 198 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande olagliga bosättningar 

  
 
 
§ 198/2019 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
olagliga bosättningar 
Dnr 2019/646 
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om när 
Ulricehamns kommun tänker se till att olagliga markockupanter avhyses samt riva lägret och 
sanera området. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande olagliga bosättningar 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
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§ 199 Revidering av riktlinjer för processen för antagande av detaljplaner 

  
 
 
§ 199/2019 
 

Revidering av riktlinjer för processen för antagande 
av detaljplaner 
Dnr 2019/527 
 
 
Sammanfattning 
Detaljplaner ska tas fram i enlighet med plan- och bygglagen. När en planprocess startar 
väljer kommunen vilket förfarande som förslaget till detaljplan ska handläggas med. Syftet 
med detaljplanprocessen är att säkerställa att de lagkrav som finns uppfylls samtidigt som 
processen blir effektiv.  
 
Riktlinjerna vägleder hur detaljplaneprocessen i kommunen ska gå till och i samband med 
revideringen av dokumentet föreslås att det ändrar namn till riktlinjer för antagande av 
detaljplaner för att bättre passa in bland kommunens styrdokument.  
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-31 § 273 
2 Tjänsteskrivelse 2019-09-23 från samhällsbyggnadschef 
3 Riktlinjer för antagande av detaljplaner 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner antas. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner antas. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 200 Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2020 

  
 
 
§ 200/2019 
 

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2020 
Dnr 2019/513 
 
 
Sammanfattning 
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och 
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit 
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2020.  
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-31 § 274 
2 Tjänsteskrivelse 2019-10-04 från samhällsbyggnadschef 
3 Taxa 2020 Miljöenheten 
4 Taxa 2020 Planenheten 
5 Taxa 2020 Byggenheten 
6 Taxa 2020 Exploateringsenheten 
7 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2020 
8 Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter 2020 
9 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2020 
10 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2020 
11 Bilaga 5 Taxa receptfria läkemedel 2020 
12 Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2020 
13 Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak 2020 
14 Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2020 
15 Bilaga 9 Taxa för sprängämnesprekursorer 2020 
16 Bilaga Kart- och mättaxa 2020 
17 Bilaga Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2020 

  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2020-01-01.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2020-01-01.  
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
Miljö- och byggnämnden 
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§ 201 Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 

  
 
 
§ 201/2019 
 

Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 
Dnr 2019/173 
 
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2020 och ekonomisk plan 2021-2022 avslutades med budgetutskottets möte 2019-09-26. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2020 på 22,6 mnkr, vilket 
motsvarar cirka 1,5 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär 
att det tillförs cirka 107 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att 
finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2020 summeras till cirka 
290 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera cirka 161 mnkr från 
investeringsbudgeten 2019.   
 
Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska 
förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag 
bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. 
Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2020 har beaktats. SCB:s beräkningar av 
effekterna av regeringens förslag om förändringar i kostnadsutjämningen från och med 2020 
har beaktats.  
 
Inför 2020 kommer det kalkylerade personalomkostnadspålägget att ändras enligt 
preliminära uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting. Förvaltningen bör erhålla 
uppdrag att ta fram underlag för justering av de ekonomiska ramarna 2020. Beslut om 
justering kan beslutas av kommunstyrelsen i samband med fastställande av internbudgeten 
för 2020. 
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-31 § 275 
2 Tjänsteskrivelse 2019-10-02 från kommunchef 
3 Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 - förvaltningens förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget från C och NU – 
”Tillsammans in i 2020-talet” – vilket innebär justeringar i driftbudget, taxor och 
investeringsplan. Budgeten kompletteras också med uppdrag som redovisas i det samlade 
förslaget.  
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Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till budgetförslaget från C och NU med ett tilläggsyrkande att 
den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen utökas med 2 mnkr. Ramtillskottet ger 
täckning för utredningskostnader med mera som uppstår i samband med antagandet av 
detaljplaner. Mot bakgrund av att kommunens invånare har ökat mer än prognostiserat kan 
budgeterade intäkter avseende skatter och utjämning utökas med 2 mnkr. Den utökade 
ekonomiska ramen är därmed fullt finansierad. Noteras att det i budget 2020 därmed finns 
budgeterat 2 mnkr avseende exploateringsintäkter och 2 mnkr för utredningar vid 
framtagande av detaljplaner. 
 
Mikael Levander (NU), Mikael Dahl (C), Mats Bogren (NU) och Victor Sund (C) yrkar bifall 
till Roland Karlssons (C) förslag. 
 
Klas Redin (S) yrkar bifall till det budgetförslag som S och L lagt med ett ändringsyrkande att 
förvaltningens förslag till budget tillsammans med Socialdemokraternas och Liberalernas 
förslag till kompletteringsbudget 2020 ”Ett hänsynsfullt Ulricehamn”, reviderad 2019-11-18, 
antas av kommunfullmäktige. Förslaget innebär justeringar i driftsbudgeten och två uppdrag 
som redovisas i förslaget. 
 
Birgit Andersson (L) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till Klas Redins (S) förslag. 
 
Katrin Lorentzon (M), Eva B Arnesson (KD) och Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till det 
budgetförslag som M och KD lagt. 
 
Mattias Bengtsson (SD), Niclas Sunding (SD), Martin Berg (SD), Aila Kiviharju (SD) och 
Peter Nilsson (SD) yrkar bifall till det budgetförslag SD lagt. 
 
Jan-Olof Sundh (V) och Evelina Karlsson (V) yrkar bifall till det budgetförslag V lagt. 
 
Kerstin Berggren (MP) och Ingemar Basth (MP) yrkar bifall till det budgetförslag MP lagt. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (NU) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Roland Karlssons (C) förslag, det vill säga budgetförslaget från C och NU med ett 
tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Det samlade förslaget från C och NU – ”Tillsammans in i 2020-talet” – med kompletterande 
uppdrag antas.  
 
Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen utökas med 2 mnkr. Ramtillskottet ger 
täckning för utredningskostnader med mera som uppstår i samband med antagandet av 
detaljplaner.  
 
Mot bakgrund av att kommunens invånare har ökat mer än prognostiserat kan budgeterade 
intäkter avseende skatter och utjämning utökas med 2 mnkr. Den utökade ekonomiska 
ramen är därmed fullt finansierad.  
 
Noteras att det i budget 2020 därmed finns budgeterat 2 mnkr avseende 
exploateringsintäkter och 2 mnkr för utredningar vid framtagande av detaljplaner. 
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Reservationer 
Wiktor Öberg (M), Margareta Juliusson (M), Eduard Piper (M), Catharina Örtendahl Rylid 
(M), Sebastian Gustavsson (M), Richard Hallifax (M) och Sören Johansson (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Kerstin Berggren (MP) och Ingemar Basth (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
 
Jan-Olof Sundh (V) och Evelina Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Niclas Sunding (SD), Mattias Bengtsson (SD), Martin Berg (SD), Aila Kiviharju (SD), 
Elisabeth Nilsson (SD) och Peter Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Eva B Arnesson (KD) och Per-Ove Ståhlbrand (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorchefer  
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§ 202 Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan 

  
 
 
§ 202/2019 
 

Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan 
Dnr 2017/337 
 
 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en 
samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv 
art, karakteristiskt för sådana arter är en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på 
att konkurrera ut andra arter. Detta gör att bekämpningen inom ett geografiskt område 
måste ske samordnat om den ska vara meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget 
oklart vilken bekämpningsmetod som är mest effektiv för olika invasiva arter. 
 
2019-06-19 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ” Motionen 
återremitteras med anledning av den kartläggning som redan finns som är framtagen av 
Naturvårdsverket. Det finns även utredningar och planer som är framtagna av kommuner 
runt oss som Ulricehamns kommun kan ha som grund i arbetet med bekämpning av 
jättelokan”. 
 
Förvaltningen anser att en kartläggning av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en 
uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över 
stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid. 
Förvaltningen vidhåller att man inför en bekämpning behöver göra en lokal kartläggning av 
vart arterna finns för att kunna bekämpa och förebygga invasiva arter, även om man 
självklart kan dra nytta av dom iakttagelser naturvårdsverket gjort och hur andra kommuner 
arbetat. Förvaltningen ställer sig positiva till förslaget, men anser att kartläggningen inte ska 
utgå från en art utan en bedömning bör göras utifrån flera arter. För att förvaltningen ska 
kunna arbeta med frågan och det ska få effekt på lång och kort sikt så behöver resurser 
tillskjutas. Förvaltningen anser att behovet bör hanteras i kommunens budgetprocess där det 
får bedömas och vägas mot andra behov i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-31 § 276 
2 Tjänsteskrivelse 2019-09-27 från tf servicechef 
3 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till att behovet av resurser för 
att genomföra förslaget kommer hanteras i budgetprocessen. Om resurser prioriteras så 
kommer en kartläggning utgå från flera arter som påverkar ekosystemet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till att behovet av resurser för 
att genomföra förslaget kommer hanteras i budgetprocessen. Om resurser prioriteras så 
kommer en kartläggning utgå från flera arter som påverkar ekosystemet.  
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Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Samhällsbyggnadschef   
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§ 203 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Roger 
Andersson (V) 

  
 
 
§ 203/2019 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, Roger Andersson (V) 
Dnr 2019/631 
 
 
Sammanfattning 
I en skrivelse 2019-11-12 avsäger sig Roger Andersson (V) uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Roger Andersson (V) 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Roger Andersson (V) befrias från uppdraget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Roger Andersson (V) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen. 
 
Beslutet lämnas till 
Roger Andersson 
Länsstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 204 Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Ulricehamns Energi AB 
- Peter Sprigg 

  
 
 
§ 204/2019 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Ulricehamns Energi AB - Peter Sprigg 
Dnr 2019/649 
 
 
Sammanfattning 
I en skrivelse 2019-11-20 avsäger sig Peter Sprigg uppdraget som ledamot i Ulricehamns 
Energi AB 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Ulricehamns Energi AB - Peter Sprigg 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Peter Sprigg befrias från uppdraget. 
 
Förslag om ersättare bordläggs.  
 
Beslutet lämnas till 
Peter Sprigg 
Ulricehamns Energi AB  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 


