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§ 267 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 267/2019 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista fastställs. 
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§ 268 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 268/2019 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), informerar om möten och händelser 
som varit sedan förra kommunstyrelsemötet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 269 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 269/2019 
 

Förvaltningens information 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 270 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-10-31 

  
 
 
§ 270/2019 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-10-31 
Dnr 2019/16 
 
 
Sammanfattning 
Enligt riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag kan omdisponering 
mellan sektorer beslutas av kommunchef. 
 
2019-06-13 Beslut om omdisponering av 448 382 kr mellan sektor välfärd och 

planeringsfunktionen, kommunledningsstaben, för central 
schemaplanering  

 

 
Beslut tagna enligt föregående delegationsordning antagen 2018-
01-08 

11 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

11.31 a 

Nr 560/2019, 561/2019 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2019-05-16, 2019-05-24 

 Beslut tagna enligt ny delegationsordning antagen 2019-06-03 
1 Juridiska ärenden 

1.28 

Nr 553/2019, 554/2019 
Undertecknande av avtal och andra rättshandlingar som avser löpande 
ärenden inom det egna verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet 
inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
Sektorchef 2019-09-04 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 604/2019, 605-606/2019 

Nr 2019/520, 2019/551, 2019/52 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande. 
Verksamhetschef 2019-09-20, 2019-09-23 

2.4 Nr 583/2019 
Nr 2019/2 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2019-09-09 

2.15 Nr 565/2019, 592/2019 
Nr 2019/501 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
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kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-09-13, 2019-09-20 

2.17 Nr 593/2019 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-09-26 

3 Ekonomiärenden 

3.14 

Nr 579/2019 
Beslut om att teckna avtal om leasing 
Ekonomichef 2019-09-19 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 546/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-09-04 

5.4 

Nr 557/2019 
Föra kommunens tala vi lantmäteriförrättning 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-09-10 

5.8 

Nr 586/2019 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet, samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2019-09-11 

5.10 

Nr 545/2019 
Nr2019/535 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-09-03 

5.21 

Nr 573/2019, 580/2019, 591/2019, 594/2019, 599/2019 
Nr 2019/554, 2019/555, 2019/544 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om upplåtelse av 
offentlig plats samt beslut om tilldelning av torgplats 
Handläggare MSB 2019-09-18, 2019-09-19, 2019-09-25, 2019-09-27, 2019-
09-30 

5.14 

Nr 562/2019, 563/2019, 567/2019, 569/2019, 570/2019, 595/2019, 
598/2019 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-09-10, 2019-09-11, 2019-09-16, 2019-09-17, 
2019-09-17, 2019-09-26, 2019-09-30 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 568/2019, 585/2019 
Nr 2019/539 
Yttrande Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2019-09-13, 2019-09-23 

7 Kulturärenden 

7.4 

Nr 571/2019 
Beslut om tillfällig stängning av bibliotek 
Enhetschef 2019-09-10 

8 Personalärenden 

8.1 
Nr 552/2019, 555/2019, 558/2019, 559/2019, 566/2019, 587/2019, 
588/2019, 590/2019 
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Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Verksamhetschef 2019-09-04, 2019-08-30, 2019-09-03, 2019-08-29, 2019-
09-03, 2019-09-10, 2019-09-19 
Sektorchef 2019-08-30 

8.4 

Nr 581-582/2019, 597/2019 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2019-09-20, 2019-09-30 

8.8 

Nr 549/2019, 550–551/2019, 556/2019, 572/2019, 575/2019, 576-
578/2019, 584/2019, 589/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2019-09-03, 2019-09-04, 2019-09-05, 2019-09-03, 2019-09-19 
Rektor 2019-09-17, 2019-09-25 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12.3 

Nr 596/2019 
Nr 596/2019 
Nr 2019/472 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2019-09-27 
 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.1 

Nr 574/2019 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2019-09-16 

 

Nr 564/2019 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2019-09-09 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 547/19, 548/2019 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2019-09-03, 2019-09-02 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 271 Antagande detaljplan Norra Amerika 1 och 2 

  
 
 
§ 271/2019 
 

Antagande detaljplan Norra Amerika 1 och 2 
Dnr 2015/184 
 
 
Sammanfattning 
Förslaget för ny detaljplan för fastigheterna Norra Amerika 1 och 2 möjliggör fler bostäder 
och centrumverksamhet i bottenplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en 
förtätning av kvarteret. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-10-02 från samhällsbyggnadschef 
2 Plankarta antagande Norra Amerika 1 och 2 
3 Planbeskrivning antagande Norra Amerika 1 och 2 
4 Granskningsutlåtande Norra Amerika 1 och 2 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Norra Amerika 1 och 2 antas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Norra Amerika 1 och 2 antas. 
 
Reservation 
Mikael Levander (NU), Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 272 Antagande detaljplan Skansen 1 och 2 m.fl. 

  
 
 
§ 272/2019 
 

Antagande detaljplan Skansen 1 och 2 m.fl. 
Dnr 2016/636 
 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bostäder och 
centrumverksamhet. Detaljplanen kommer att medge en högre bebyggelse och en förtätning 
av området.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-10-03 från samhällsbyggnadschef 
2 Granskningsutlåtande Skansen 1 och 2 m.fl 
3 Plankarta antagande Skansen 1 och 2 m.fl 
4 Planbeskrivning antagande Skansen 1 och 2 m.fl 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Skansen 1 och 2 m.fl. antas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Skansen 1 och 2 m.fl. antas. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 273 Revidering av riktlinjer för processen för antagande av detaljplaner 

  
 
 
§ 273/2019 
 

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 Tjänsteskrivelse 2019-09-23 från samhällsbyggnadschef 
2 Riktlinjer för antagande av detaljplaner 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner antas. 
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§ 274 Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2020 

  
 
 
§ 274/2019 
 

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

  
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2020-01-01.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2020-01-01.  
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§ 275 Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 

  
 
 
§ 275/2019 
 

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 summerar 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 Tjänsteskrivelse 2019-10-02 från kommunchef 
2 Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 - förvaltningens förslag 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Uppdrag lämnas till förvaltningen att redovisa underlag avseende justeringar av de 
ekonomiska ramarna 2020 mot bakgrund av justerade personalomkostnadspålägg. 
Underlaget ska redovisas i samband med att förvaltningen redovisar förslag till internbudget 
2020 för fastställande i kommunstyrelsen. 
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Protokollsanteckningar 
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) meddelar att det inte deltar i beslutet. 
 
Vänsterpartiet, som inte har en ordinarie plats i kommunstyrelsen, har lämnat in ett 
budgetförslag och även detta förslag godkänns av kommunstyrelsen att behandlas framöver. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar att 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.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att förvaltningens förslag till budget tillsammans med 
socialdemokraternas och liberalernas förslag till kompletteringsbudget 2020 – ”Ett 
hänsynsfullt Ulricehamn” – antas som kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 
beslut. Förslaget innebär justeringar i driftsbudgeten och två uppdrag som redovisas i 
förslaget. 
 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar att moderaternas och kristdemokraternas budgetförslag 
antas som kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut.  
 
Eva B Arnesson (KD) yrkar bifall till Sebastian Gustavssons (M) yrkande.  
 
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande. 
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU) yrkande. 
 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag och 
finner att så är fallet. 
 
Därefter ställer ordföranden de fyra yrkandena mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Mikael Levanders (NU) yrkande, det samlade förslaget från C och 
NU – ”Tillsammans in i 2020-talet”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdrag lämnas till förvaltningen att redovisa underlag avseende justeringar av de 
ekonomiska ramarna 2020 mot bakgrund av justerade personalomkostnadspålägg. 
Underlaget ska redovisas i samband med att förvaltningen redovisar förslag till internbudget 
2020 för fastställande i kommunstyrelsen. 
 
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.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-10-31 
Sida 17 av 30 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 276 Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan 

  
 
 
§ 276/2019 
 

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 Tjänsteskrivelse 2019-09-27 från tf servicechef 
2 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan 

 
Ordförandens förslag – 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.  
 
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.  
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§ 277 Öppna sammanträden för kommunstyrelsen, mandatperioden 2019-2022 

  
 
 
§ 277/2019 
 

Öppna sammanträden för kommunstyrelsen, 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2019/505 
 
 
Sammanfattning 
I Kommunallagen, KL (2017:725) 6 kap 25 §, anges att en nämnds sammanträden ska hållas 
inom stängda dörrar, men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, 
om fullmäktige medgett detta. 2007-09-27 § 122 gav kommunfullmäktige nämnderna 
möjlighet att ha öppna sammanträden. I kommande förslag på revidering av 
kommunstyrelsens reglemente har det även lagts till under rubriken ”Delegation från 
kommunfullmäktige”. 
 
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 
nämnden KL (2017:725) 6 kap 25 §. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-09-05 från kanslichef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2019–2022 är öppna för 
allmänheten från kl. 15.00. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att korrigera tidpunkten för när sammanträdet 
öppnas för allmänheten. 
 
I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess hos styrelsen hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2019–2022 är öppna för 
allmänheten från kl. 15.00. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att korrigera tidpunkten för när sammanträdet 
öppnas för allmänheten. 
 
I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess hos styrelsen hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare   
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§ 278 Ansökan om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn 
Bäckebotomt 2 

  
 
 
§ 278/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för förvärv av 
fastigheten Ulricehamn Bäckebotomt 2 
Dnr 2019/435 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn 
Bäckebotomt 2 om 1,3 mnkr. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2019 avsatt 
7,0 mnkr för investering i markförvärv och exploateringsverksamhet. Köpeskillingen som ska 
betalas av kommunen till ägaren av Bäckebotomt 2 inryms i befintlig investeringsbudget för 
2019.  Köpet är strategiskt och innebär att kommunen säkerställer möjligheten att i 
framtiden planlägga området för bostäder. Förvärvets giltighet är beroende av att 
kommunstyrelsen godkänner förvärvet och fattar beslut om att bevilja investeringsmedel om 
1,3 mnkr. 
 
Befintlig byggnad på fastigheten ska rivas för att möjliggöra en framtida exploatering i 
området. Rivning av byggnaden avses genomföras under 2020 för en kostnad om 300 tkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
 
Byggnaden ska rivas. Denna del av utgifterna för förvärvet kan i detta fall inte aktiveras i 
balansräkningen såsom investering utan ska kostnadsföras och därmed belasta det 
ekonomiska resultatet. Kostnaderna för rivning beräknas uppstå 2020. Möjlighet finns att 
finansiera dessa kostnader genom att ta i anspråk medel ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader. Detta gäller under förutsättning av att kommunfullmäktiges beslut 
om budget 2020 inrymmer ett sådant anslag. 
 
Kostnaderna för grönyteskötsel uppskattas till 20 tkr per år. Dessa kostnader får hanteras 
inom internbudgeten 2020. De tillkommande kostnaderna kan beaktas i de ekonomiska 
ramarna inför budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-10-10 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Bäckebotomt 2 
3 Köpekontrakt Bäckebotomt 
4 Översiktskarta Bäckebotomt 2 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvärv av Ulricehamn Bäckebotomt 2 enligt bifogat 
köpekontrakt. 
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Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn Bäckebotomt 2 om 1,3 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i 
investeringsbudgeten för 2019. 
 
Finansiering av kostnaderna för rivning, 0,3 mnkr, sker genom att ta i anspråk medel ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2020. Detta gäller under förutsättning 
av att kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 inrymmer ett sådant anslag. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar på återremiss med motiveringen att det är viktigt inför beslut 
av strategiska köp och förvärv att kalkylen även innehåller en uppskattning av intäktssidan, 
det vill säga på vad kommunen kommer att tjäna på den här affären, investeringen. Vi yrkar 
på återremiss för att ge förvaltningen i uppdrag att göra ett komplett beslutsunderlag.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till Adela Brkic Carlssons (L) yrkande om återremiss. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Därefter frågar ordföranden om 
kommunstyrelsen kan besluta enligt ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet. 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut 
Nej-röst för Adela Brkic Carlssons (L) yrkande om återremiss 
 
Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster för ordförandens förslag till beslut och 6 nej-röster för Adela Brkic Carlssons 
(L) yrkande om återremiss beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Ledamöter/tjänstgörande ersättare  Ja Nej Avstår 
Emma Magnusson S  X  
Mikael Dahl C X   
Tommy Mårtensson S  X  
Niclas Sunding SD  X  
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M X   
Lisa Åkesson NU X   
Inga-Kersti Skarland S  X  
Kerstin Berggren MP X   
Annie Faundes NU X   
Eva B Arnesson KD X   
Adela Brkic Carlsson L  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Wiktor Öberg M X   
Roland Karlsson C X   
Summa  9 6  
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvärv av Ulricehamn Bäckebotomt 2 enligt bifogat 
köpekontrakt. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn Bäckebotomt 2 om 1,3 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i 
investeringsbudgeten för 2019. 
 
Finansiering av kostnaderna för rivning, 0,3 mnkr, sker genom att ta i anspråk medel ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2020. Detta gäller under förutsättning 
av att kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 inrymmer ett sådant anslag. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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§ 279 Remissvar Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) 

  
 
 
§ 279/2019 
 

Remissvar Skattelättnad för arbetsresor  
(SOU 2019:36) 
Dnr 2019/438 
 
 
Sammanfattning 
Finansdepartementet har skickat betänkandet, Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36), 
på remiss till bland annat Ulricehamns kommun. Remissyttranden ska ha kommit in till 
Finansdepartementet senast den 1 november 2019. 

Enligt utredningen ska reglerna för skattelättnad för arbetsresor bland annat bidra till: 
 

• Resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar bör gynnas 
• En väl fungerande arbetsmarknad och förbättrade möjligheter att bo och verka i hela 

landet 
 

Ulricehamns kommun instämmer i dessa utgångspunkter. Dock har inte utredningen tydligt 
kunnat redovisa vilka effekter som kan förväntas av det förändrade regelverk som föreslås. 
Framförallt gäller detta bedömningarna avseende hur föreslagna förändringar påverkar 
möjligheterna att bo och verka i hela landet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-23 från kommunchef 
2 Ulricehamns kommun - Remissvar Skattelättnad för arbetsresor, SOU 2019:36) 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens förslag till yttrande antas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens förslag till yttrande antas. 
 
Beslut lämnas till 
Finansdepartementet 
Ekonomichef  
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§ 280 Förlänga nuvarande biblioteksplan 

  
 
 
§ 280/2019 
 

Förlänga nuvarande biblioteksplan 
Dnr 2019/506 
 
 
Sammanfattning 
2016 antogs Biblioteksplan för Ulricehamns kommun i kommunstyrelsens, § 26. Planen 
gäller till och med 2019 års utgång. Under hösten har arbete påbörjats med att revidera 
planen men behöver invänta några andra viktiga styrande dokument. 
Det är dels de delregional- och regionala kulturplanerna, samt den nationella 
biblioteksstrategin, som kommer vara klara senare under året. Det är viktigt att kommunens 
biblioteksplan står i samklang med dessa övergripande styrdokument. 
Kommunen behöver ha en giltig biblioteksplan för att kunna söka statliga och regionalt 
medel för till exempel läsfrämjande arbete. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-20 från tf servicechef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Nuvarande biblioteksplans giltighet förlängs till och med 2020. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Nuvarande biblioteksplans giltighet förlängs till och med 2020. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 281 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning oktober 2019 

  
 
 
§ 281/2019 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
oktober 2019 
Dnr 2019/532 
 
 
Sammanfattning 
En övergripande genomgång av kommunstyrelsens delegationsordning har genomförts som 
föranlett förtydliganden, ändringar och tillägg.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-10-02 från kanslichef 
2 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, oktober 2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt föreslagen revidering.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt föreslagen revidering.  
 
Beslut lämnas till 
Författningshandboken    
Kommunchef 
Sektorchef 
Chefer i stabsfunktion 
Verksamhetschefer 
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§ 282 Revidering av regler för Årets hus 

  
 
 
§ 282/2019 
 

Revidering av regler för Årets hus 
Dnr 2019/526 
 
 
Sammanfattning 
Årets hus är ett pris som årligen delas ut i Ulricehamns kommun. Priset tilldelas den 
byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, 
stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid 
uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun. 
 
Ändringar som har gjorts i texten är till stor del av redaktionell karaktär. Förvaltningen 
föreslår att de reviderade reglerna för Årets hus ska gälla från och med 2020-01-01. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-09-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler för Årets hus 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Revidering av regler för Årets hus antas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Revidering av regler för Årets hus antas. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken  
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§ 283 Förslag om utträde från Navet science center 

  
 
 
§ 283/2019 
 

Förslag om utträde från Navet science center 
Dnr 2019/421 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har sedan 2002 medverkat i verksamheten Navet science center.  På 
senare tid har sektor lärande konstaterat att de projekt som genomförts inte har haft någon 
större effekt på måluppfyllelsen inom skolan och ser att samarbete med andra aktörer är att 
föredra.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-10-11 från barn- och utbildningschef 
2 PM Navet Science center 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun säger upp avtalet med Navet science center. Utifrån de besked som 
lämnats från Boråsregionen sedan beskedet om utträde aviserades i juni i år innebär det att 
utträdet verkställs 2019-12-31.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun säger upp avtalet med Navet science center. Utifrån de besked som 
lämnats från Boråsregionen sedan beskedet om utträde aviserades i juni i år innebär det att 
utträdet verkställs 2019-12-31.  
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Barn- och utbildningschef 
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§ 284 Svar på medborgarförslag om att försköna Stureparken 

  
 
 
§ 284/2019 
 

Svar på medborgarförslag om att försköna 
Stureparken 
Dnr 2018/508 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Rickard Skoglund en större användning och upprustning av 
Stureparken. Där man önskar en bättre och mera funktionell scen och en upprustad park 
med god tillgänglighet. 
 
Förslaget om scenen bifalles. Trappan är borttagen. Detta gjordes i samråd med 
kommunstyrelsens arbetsgrupp. Fontänen har iordningsställts som en blomsterplantering. 
Eventuell större ombyggnad av parken väntar verksamheten med till det är bestämt vilka 
planer som kommer att genomföras i området. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-09-13 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om att försköna Stureparken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgaförslaget om scenen anses vara tillgodosett med hänvisning till att scenen har 
reparerats till säsongen 2019. Trappan har tagits bort. Fontänen har iordningställts till en 
blomsterplantering. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgaförslaget om scenen anses vara tillgodosett med hänvisning till att scenen har 
reparerats till säsongen 2019. Trappan har tagits bort. Fontänen har iordningställts till en 
blomsterplantering. 
 
Beslut lämnas till 
Rickard Skoglund 
Tf servicechef  
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§ 285 Svar på medborgarförslag om en inomhuslokal för skateboard 

  
 
 
§ 285/2019 
 

Svar på medborgarförslag om en inomhuslokal för 
skateboard 
Dnr 2019/112 
 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Henrik Jonsson som uppmärksammar kommunen 
om behovet av en inomhuslokal för skateboard. En inomhuslokal skulle ge möjlighet till 
åkning året runt, både vinter och regniga sommardagar. Fördelarna med en lokal är många, 
men framförallt så samlar man alla som åker skateboard. 
 
När det gäller kommunens befintliga anläggningar och även framtida anläggningar, är det 
viktigt att föreningslivet finns med. Förvaltningen har under våren träffat den nystartade 
föreningen Ulricehamns Skateboardförening för att diskutera frågan om inomhuslokal men 
också en utbyggnad av befintlig skatepark vid Tingsholm, som det finns ett medborgarförslag 
om. Dnr 2015/145 löpnummer 3949/2018. 
 
Under samtalen har diverse lokaler diskuterats men inget hållbart alternativ har hittills varit 
funktions anpassat. Förening har också själva tittar runt på olika alternativ men har under 
sommaren varit passiva i sökandet.  
 
När en hållbar lösning presenterats och föreningen är bidragsberättigad så finns det ett 
bidrag som avser att stödja förening som äger eller långtidshyr klubbstuga eller motsvarande 
som regelbundet används för ungdomsverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-23 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om en inomhuslokal för skateboard 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget om inomhuslokal för skateboard avslås med hänvisning till att ingen 
hållbar lösning finns i nuläget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget om inomhuslokal för skateboard avslås med hänvisning till att ingen 
hållbar lösning finns i nuläget. 
 
Beslut lämnas till 
Henrik Jonsson 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 286 Svar på medborgarförslag om att alla lägenheter ska ligga i markplan i det 
nya vård- och omsorgsboende i Gällstad 

  
 
 
§ 286/2019 
 

Svar på medborgarförslag om att alla lägenheter ska 
ligga i markplan i det nya vård- och omsorgsboende i 
Gällstad 
Dnr 2019/342 
 
 
Sammanfattning 
Majken Engvall föreslår i ett medborgarförslag 2019-05-12 att alla lägenheter i det nya vård- 
och omsorgsboendet i Gällstad ska ligga i markplan. Förvaltningen delar uppfattningen som 
framkommer i medborgarförslaget. Det finns stora fördelar med att ha lägenheter i markplan 
och tillgång till trädgård och trygg utevistelse som personerna kan nå självständigt. Dock 
behöver detta behov vägas mot övriga aspekter, såsom markyta, ekonomi, logistik med mera 
vilket gör att förvaltningen ändå ser det som mest lämpligt att boendet byggs i tvåplan.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-09-05 från socialchef 
2 Medborgarförslag om att alla lägenheter ska ligga i markplan i det nya vård- och 

omsorgsboendet i Gällstad 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med anledning av övriga aspekter som behöver vägas in i 
byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med anledning av övriga aspekter som behöver vägas in i 
byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad.  
 
Beslut lämnas till 
Majken Engvall 
Socialchef  
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§ 287 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-10-31 

  
 
 
§ 287/2019 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 
2019-10-31 
Dnr 2018/787 
 
 
Sammanfattning 

1. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 2019-09-11  
Protokoll och Delårsrapport januari – augusti 2019 

2. Viskans vattenråd som remissinstans 2019-09-19 
3. Direktionsprotokoll Sjuhärads kommunalförbund 2019-09-27 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 


