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§ 17 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 17/2020 
 

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

  
 
 
§ 18/2020 
 

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

  
 
 
§ 19/2020 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 20 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-02-06 

  
 
 
§ 20/2020 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-02-06 
Dnr 2019/16 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 
2
  Allmänna ärenden 
2.1 Nr 769/2019 

Sälja inventarier, maskiner och dylikt 
Tf servicechef 2019-11-25 

2.2 Nr 770/2019, 841/2019, 848/2019 
2019/237, 2019/618, 2019/705 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer eller 
motsvarande 
Enhetschef 2019-11-28 
Verksamhetschef 2019-11-13, 2019-12-16 

2.5 Nr 767/2019 
2019/300 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-11-26 

2.6 Nr 828/2019, 829/2019, 830/2019 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2019-08-19, 2019-11-07, 2019-10-29 

3 Ekonomiärenden 

3.17 

Nr 822/2019 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2019-12-09 

4 Upphandlingsärenden 
  
5 Mark- och fastighetsärenden 
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5.3 

Nr 851/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-12-20 

5.10 

Nr 560/2019, 861/2019, 862/2019 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2019-12-19, 2019-12-16, 2019-12-18 

5.14 

Nr 768/2019, 771/2019, 824/2019, 842/2019, 860/2019 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-11-28, 2019-11-29, 2019-12-09, 2019-12-09, 
2019-12-20 

5.19 

Nr 827/2019, 832/2019 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef fastighet 2019-11-12, 2019-11-19 

5.21 

Nr804/2019 
2019/667 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploatering 2019-12-03 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 856/2019, 857/2019, 859/2019 
2019/710, 2019/675, 2019/658 
Yttrande Beslut i ärende om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2019-12-19, 2019-12-04, 2019-11-25 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 765/2019, 766/2019, 800/2019, 801/2019, 802/2019, 803/2019, 
806/2019,  
807–812/2019, 816/2019, 818/2019, 819/2019, 823/2019, 826/2019, 
835/2019, 836/2019, 837/2019, 838-840/2019, 846/2019, 849/2019, 
850/2019, 852/2019, 853-855/2019, 858/2019, 861/2019, 862/2019, 
863/2019, 864-866/2019, 867-869/2019, 1/2020, 2/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Sektorchef 2019-11-19, 2019-12-13, 2019-12-19, 2019-12-16, 2020-01-02 
Verksamhetschef 2019-11-19, 2019-11-13, 2019-11-14, 2019-11-15, 2019-11-
13, 2019-12-03, 2019-11-28, 2019-11-28, 2019-12-06, 2019-12-11, 2019-12-
11, 2019-09-25, 2019-12-16, 2019-09-25, 2019-12-05, 2019-12-12, 2019-11-
12, 2019-12-12 
Kommunchef 2019-10-02, 2019-11-01, 2019-11-20, 2019-12-06, 2019-12-04, 
2020-01-01 

8.3 

Nr 831/2019 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-10-12 

8.8 

Nr 780–786/2019, 787–788/2019, 789/2019, 790/2019, 791–792/2019, 
793–794/2019, 795/2019, 796/2019, 797/2019, 798/2019, 799/2019, 
813/2019, 814/2019,  
820–821/2019, 833-834/2019, 847/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
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Enhetschef 2019-11-04, 2019-10-25, 2019-11-21, 2019-10-25, 2019-10-28, 
2019-10-25, 2019-11-25, 2019-10-31, 2019-11-08, 2019-11-19, 2019-12-02, 
2019-12-03, 2019-12-02, 2019-12-04, 2019-12-12 
Verksamhetschef 2019—12-18 

8.20 

Nr 772–773/2019, 774/2019, 775/2019, 776/2019, 777/2019,778/2019, 
779/2019, 778/2019, 817/2019 
Tecknande och uppsägning av kollektivavtal 
Tf personalchef 2018-04-18 
Personalchef 2019-02-01, 2019-02-28, 2019-04-25, 2019-05-08, 2019-04-
14,  
2019-06-10, 2019-10-31 

9 Planärenden 

9.3 

Nr 870/2019 
2019/722 
Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en 
aktuell eller aktualitetsförklaras översiktsplan, fördjupad översiktsplan, eller 
att åtgärden är av mindre betydande art 
Sektorchef miljö- och samhällsbyggnad 2019-12-23 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

12.3 

Nr 805/2019 
2019/670 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2019-12-03 

12.14 

Nr 843-845/2019 
2019/713, 2019/715, 2019/716 
Anmälan om missförhållanden inom omsorger för äldre, funktionshindrade 
och individ- och familjeomsorgen 
Verksamhetschef 2019-12-18 

12.31.a 

Nr 815/2019 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2019-09-19 

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

18.1 

Nr 825/2019 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2019-12-11 

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

22.2 
Nr 841/2019 
Interkommunal ersättning avseende placering i annans kommuns förskola, 
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grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2019-12-17 

22.3 

Nr 871-906/2019 
Beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och pedagogisk omsorg 
Sektorchef 2019-12-19 

  
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  
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§ 21 Antagande Hester 5:20, Herralyckedreven, Ulricehamn 

  
 
 
§ 21/2020 
 

Antagande Hester 5:20, Herralyckedreven, 
Ulricehamn 
Dnr 2017/112 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplan för Hester 5:20, Herralyckedreven, antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanenens syfte är att möjliggöra ny sammanhållen bostadsbebyggelse av cirka 35 
radhus eller kedjehus på en del av fastigheten Hester 5:20. Detaljplanen innebär att 30% av 
fastighetsarean får bebyggas i en höjd av ca 7 meter i nockhöjd. Fasaden på tillkommande 
bebyggelse ska utformas i trä med en sammanhållen kulör. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-11-18 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Plankarta antagande Hester 5_20, Herralyckadreven, Ulricehamn 
3 Granskningsutlåtande Hester 5_20, Herralyckedreven, Ulricehamn 
4 Planbeskrivning antagande Hester 5_20 Herralyckedreven Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplan för Hester 5:20, Herralyckedreven, antas. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 22 Antagande detaljplan Ärlan 4, Järnvägsgatan 6, Ulricehamn 

  
 
 
§ 22/2020 
 

Antagande detaljplan Ärlan 4, Järnvägsgatan 6, 
Ulricehamn 
Dnr 2018/717 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplaneändring för kvarteret Ärlan, som berör fastigheten Ärlan 4, antas. 
 
Sammanfattning 
En planändring kommer att göras för detaljplanen kvarteret Ärlan. Syftet med planändringen 
är att på fastigheten Ärlan 4, som är den del som omfattas av planändringen möjliggöra för 
två lägenheter på vindsvåningen som enligt gällande detaljplan inte får brukas som bostad. I 
dagsläget inryms ett trevåningshus på fastigheten och bestämmelsen om att byggnaden 
maximalt får vara tre våningar förhindrar att vindsvåningen inreds. Planändringen kommer 
att tillåta att vindsvåningen kan användas som bostad och syftet med detaljplanen kommer 
således inte ändras. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-13 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen 34-04-06 
3 Granskningsutlåtande Ärlan 4 
4 Komplettering till planbeskrivning antagande Ärlan 4, Järnvägsgatan 6, Ulricehamn 
5 Planbeskrivning Kvarteret Ärlan i Ulricehamn 
6 Plankarta antagande Ärlan 4, Järnvägsgatan 6, Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplaneändring för kvarteret Ärlan, som berör fastigheten Ärlan 4, antas. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 23 Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2020 

  
 
 
§ 23/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av  
IT-utrustning 2020 
Dnr 2019/684 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 21,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i IT-utrustning i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 21,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.  

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i IT-utrustning i 
investeringsbudgeten för 2020.  

IT-verksamheten har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter 
gjort en uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2020 och delat in dessa i 
hanterade datorer, lärardatorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare 
samt läsplattor.  

Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl IT-investeringar 2020 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 21,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i IT-utrustning i investeringsbudgeten för 2020. 
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§ 24 Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2020 

  
 
 
§ 24/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och 
trafikåtgärder 2020 
Dnr 2019/640 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder, på totalt 14,7 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeteten för 
2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för eftersatt underhåll för asfaltering av gator 
samt gång- och cykelvägar, 10,7 mnkr, utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Brunnvägen 
från Vistabergsvägen fram till korsningen vid Fornbyvägen, 0,7 mnkr, om- och tillbyggnad av 
fyra stycken hållplatser, 0,8 mnkr, säkrare gång- och cykelpassager utmed Grönahögsvägen 
vid Stadsskogen samt vid banvallen på Alängsgatan, 0,2 mnkr, upprustning av banvallarna 
där dessa passerar gator och vägar, 1,3 mnkr, reparation av gång- och cykelbro i Gällstad, 0,7 
mnkr, broreparationer, 0,3 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 9 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-11-26 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Broreparationer 
3 Investeringskalkyl cykelpassager ut med Grönahögsvägen 
4 Investeringskalkyl om och tillbyggnad 4 stycken busshållplatser 
5 Investeringskalkyl reparation av bro i Gällstad 
6 Investeringskalkyl upprustning av banvallar 
7 Investeringskalkyl GC-väg utmed Brunnvägen 
8 Investeringskalkyl Gator och GC-vägar 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder, på totalt 14,7 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeteten för 
2020.    
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§ 25 Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 2020 

  
 
 
§ 25/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 
2020 
Dnr 2019/666 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för övriga projekt, på totalt 9,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
övriga projekt i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för massbalansering Rönnåsen etapp 1, 
9,0 mnkr, projekteringskostnader Rönnåsen etapp 2, 0,5 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020: 
 

- Grovterrassering Rönnåsen etapp 1  9,0 mnkr 
- Utbyggnad Rönnåsen etapp 2  0,5 mnkr 

 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 48 tkr per år, beaktas i 
budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Rönnåsen etapp 1 
3 Investeringskalkyl Rönnåsen etapp 2 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för övriga projekt, på totalt 9,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
övriga projekt i investeringsbudgeten för 2020. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-02-03 
Sida 17 av 48 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 26 Finanspolicy Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 26/2020 
 

Finanspolicy Ulricehamns kommun 
Dnr 2019/609 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Finanspolicy för Ulricehamns kommun antas och ersätter tidigare finanspolicy. 
 
Sammanfattning 
I Kommunallagen (2017:725) finns bland annat bestämmelser om medelsförvaltningen 
(11 kap). I Kommunallagen regleras att fullmäktige ska fastställa föreskrifter om 
medelsförvaltningen och för medel avsatta för pensionsförpliktelser. 

2 §   Kommuner och landsting ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  

3 §   Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen.  

4 §   Fullmäktige ska utöver vad som följer av 3 § besluta om riktlinjer för förvaltningen av 
medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det anges hur medlen ska förvaltas. 
Tillåten risk vid placering av medlen ska då fastställas. Det ska också anges hur uppföljning 
och kontroll av förvaltningen ska ske. 

Enligt kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst 
fyra år. Sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att 
gälla. Den nu gällande finanspolicyn i Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 
2016. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag avseende nytt styrdokument som föreslås ersätta det 
tidigare. Det nya förslaget innehåller en betydande förändring – förvaltningen föreslår 
förändringar under rubriken ”Koncernsamordning” som möjliggör att bedriva internbanken 
inom koncernen mer rationellt. Förändringen innebär att bolagens interna krediter hanteras 
inom koncernkontot för kommunen och bolagen. Förslaget i denna del innebär förenklad 
administration, förenklad och förbättrad riskhantering ur ett koncernperspektiv och det 
skapar också förutsättningar för en mer effektiv likviditetshantering. Förslaget avseende 
marknadsmässig ränta/borgensavgift innebär också en förändrad praktisk hantering jämfört 
med vad som anges i kommunens budget för 2020. Vad gäller nivåerna föreslås dock ingen 
ändring. Nivåerna på marknadsmässig ränta/borgensavgift 2020 har fastställts av 
kommunfullmäktige i samband med beslutet om budget 2020 och ekonomisk plan 
2021-2022.   
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-19 från ekonomichef 
2 Finanspolicy för Ulricehamns kommun 2019 
3 Finanspolicy ordlista 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Finanspolicy för Ulricehamns kommun antas och ersätter tidigare finanspolicy.  
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§ 27 Revidering av Ulricehamns verksamhetsområde för vatten och avlopp 

  
 
 
§ 27/2020 
 

Revidering av Ulricehamns verksamhetsområde för 
vatten och avlopp 
Dnr 2019/723 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av Ulricehamns verksamhetsområde för vatten och avlopp godkänns i enlighet 
med bifogad karta och fastighetsförteckning. 
 
Sammanfattning 
För att uppfylla kraven i lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 behöver kommunen 
uppdatera och fatta beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Verksamhetsområdet omfattar dricksvatten samt avloppsvatten. Med avloppsvatten menas 
spillvatten samt drän- och dagvatten. 
 
Det har noterats att en längre tid har gått sedan förra revideringen samt att ett flertal 
detaljplaner med bebyggelse utom beslutade verksamhetsområden har kommit till. Förra 
revideringen skedde KF 1996-02-22 §8. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-23 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Fastighetslista utvidgning VAområde 
3 Ulricehamn verksamhetsomr VA 2019 A1 1_10000 
4 Följebrev VAområden 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av Ulricehamns verksamhetsområde för vatten och avlopp godkänns i enlighet 
med bifogad karta och fastighetsförteckning. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-02-03 
Sida 20 av 48 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 28 Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 28/2020 
 

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/127 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutade år 2008 att en naturvårdsplan skulle tas fram 
för Ulricehamns kommun. År 2011 sökte och fick kommunen beviljat LONA-medel (LOkala 
NAturvårdsprojekt) för att producera en naturvårdsplan.  
 
Naturvårdsarbetet i kommunen syftar till att bidra till de 16 miljökvalitetsmålen, genom att 
stärka och främja den biologiska mångfalden. Ekosystemtjänsterna är de tjänster som 
naturen ger oss gratis och är en förutsättning för människors existens, hälsa och 
välbefinnande. Ekosystemtjänsterna är ett viktigt verktyg för att mildra effekterna av och 
anpassa samhället till klimatförändringarna. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun antas. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) framför ett ändringsyrkande. Yrkandet gäller att ändra den andra 
meningen under 7.1 på sidan 11 i förslaget till riktlinjer till; Vid exploatering eftersträvas att 
minst 1/3-del av befintliga ekosystemtjänster, ur aspekterna olika ekosystemtjänster och 
totalmängden ekosystemtjänster, ska finnas kvar efter exploateringens genomförande. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin Berggrens (MP) förslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår det. Sedan frågar ordföranden om kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.  
 
Reservation 
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet.    
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§ 29 Riktlinjer för markanvisning 

  
 
 
§ 29/2020 
 

Riktlinjer för markanvisning 
Dnr 2019/589 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för markanvisning antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjning och framtagande av mark för 
olika ändamål. Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, ska en 
kommun som genomför markanvisningar ta fram riktlinjer för detta.  
 
En markanvisning avseende bostäder genomförs i första hand genom tillämpningen av 
jämförelseförfarande och i undantagsfall genom direktanvisning. Kommunen har även 
möjlighet att tillämpa dubbel markanvisning. Mark för verksamheter inom områden som 
redan är detaljplanelagda överlåts huvudsakligen genom direktförsäljning utan föregående 
markanvisning. I samband med revideringen av styrdokumentet föreslås att riktlinje för 
markanvisning och exploateringsavtal delas upp till två styrdokument, varav riktlinjer för 
markanvisning blir ett av dem. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-11-29 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Riktlinjer för markanvisning 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för markanvisning antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
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§ 30 Riktlinjer för placering av pensionsmedel 

  
 
 
§ 30/2020 
 

Riktlinjer för placering av pensionsmedel 
Dnr 2019/610 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för placering av pensionsmedel antas och ersätter tidigare riktlinjer antagna av 
kommunfullmäktige 2016. 
 
Sammanfattning 
I Kommunallagen (2017:725) finns bland annat bestämmelser om medelsförvaltningen 
(11 kap). I Kommunallagen regleras att fullmäktige ska fastställa föreskrifter om 
medelsförvaltningen och för medel avsatta för pensionsförpliktelser. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst 
fyra år. Sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att 
gälla. De nu gällande föreskrifterna för Ulricehamns kommuns medelsförvaltning antogs av 
kommunfullmäktige 2016. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag avseende nytt styrdokument som ersätter det tidigare. 
Jämfört med nuvarande policy föreslås inga större förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-19 från ekonomichef 
2 Riktlinjer pensionsmedel 2019 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för placering av pensionsmedel antas och ersätter tidigare riktlinjer antagna av 
kommunfullmäktige 2016. 
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§ 31 Samråd av översiktsplan Ulricehamn 2040 

  
 
 
§ 31/2020 
 

Samråd av översiktsplan Ulricehamn 2040 
Dnr 2017/647 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Översiktsplanen skickas ut för samråd. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog 2018-06-20 beslut om att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
ny översiktsplan i digitalt format för Ulricehamns kommun. Samrådshandlingarna för en ny 
översiktsplan lämnas nu in för beslut om samråd. Samrådet planeras pågå mellan 9 mars och 
20 april 2020 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-12-18 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Översiktsplan samråd Ulricehamn 2040 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Översiktsplanen skickas ut för samråd.    
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§ 32 Svar på motion om El-Velomobiler 

  
 
 
§ 32/2020 
 

Svar på motion om El-Velomobiler 
Dnr 2019/240 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att vid upphandling av fordon samt tjänsteresor sker en 
samlad bedömning på basis av miljö, säkerhet och kostnadseffektivitet som föranleder att 
kommunen inte kan köpa en specifik bil.   
 
Sammanfattning 
Den 2 april 2019 inkom en motion ifrån Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP). 
Motionen föreslår att kommunen ska komplettera sin flotta av tjänstefordon med 
ElVelomobiler, samt att ElVelomobiler ska vara förstahandsvalet av fordon vad gäller 
tjänsteresor inom en radie av 20 km.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-30 från kanslichef 
2 Motion om El-Velomobiler 
3 Riktlinjer-för-tjänsteresor-logi-och-resfria-möten 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att vid upphandling av fordon samt tjänsteresor sker en 
samlad bedömning på basis av miljö, säkerhet och kostnadseffektivitet som föranleder att 
kommunen inte kan köpa en specifik bil.   
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till motionen.  
 
Kerstin Berggren (MP) lämnar även ett tilläggsyrkande, om kommunstyrelsen avslår hennes 
bifall. Tilläggsyrkandet lyder; Förvaltningen får i uppdrag att köpa in två ElVelomobiler av 
olika fabrikat för utvärdering och återrapportering till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin Berggrens (MP) 
yrkande om bifall och finner att kommunstyrelsen avslår det.  
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin Berggrens (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det. 
 
Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut och finner att så är fallet. 
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Reservation 
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet.   
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§ 33 Svar på motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner 

  
 
 
§ 33/2020 
 

Svar på motion om minnesmonument för att hedra 
utlandsveteraner 
Dnr 2019/550 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det finns ett minnesmonument i Borås som 
Fredsbaskrarna Sjuhärad har uppfört tillsammans med Borås Stad.  
 
Sammanfattning 
I en motion önskar Mattias Green-Andersson (S) att Ulricehamns kommun uppför en sten 
eller ett monument för att hedra utlandsveteraner från vår byggd. Det finns ett minnes-
monument i Majorslunden i Borås som Fredsbaskrarna Sjuhärad uppfört tillsammans med 
Borås Stad. På kyrkogården i Vist finns en minneslund dit man kan gå för att minnas avlidna, 
tända ljus och lämna blommor. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-11-14 från kanslichef 
2 Motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det finns ett minnesmonument i Borås som 
Fredsbaskrarna Sjuhärad har uppfört tillsammans med Borås Stad.  
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§ 34 Kommunstyrelsens internbudget 2020 

  
 
 
§ 34/2020 
 

Kommunstyrelsens internbudget 2020 
Dnr 2019/587 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 
2020 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 om budget för 2020 och flerårsbudget 2021-2022. 
Kommunstyrelsens budget för 2020 har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt 
från den ekonomiska ramen 2019 och de förändringar som kommunfullmäktige har beslutat 
om. Omfördelning av budgetramar på grund av organisationsförändringar har gjorts. 
Justeringar har även gjorts för att kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt 
interna hyresförändringar med mera. 
 
Med anledning av att det kalkylerade personalomkostnadspålägget ändras enligt uppgifter 
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) justeras verksamhetens ekonomiska ramar och 
budgeten för finansförvaltningen.  
 
Under 2020 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna lokalhyror. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i 
förvaltningsorganisationen att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-20 från kommunchef 
2 Internbudget 2020 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 
2020 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner. 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-02-03 
Sida 28 av 48 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Beslut lämnas till 
Kommunchef  
Barn- och utbildningschef  
Socialchef  
Tf samhällsbyggnadschef  
Tf servicechef  
Ekonomichef  
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§ 35 Prislista för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2020 

  
 
 
§ 35/2020 
 

Prislista för utbildningar som erbjuds i förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem eller 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2020 
Dnr 2020/5 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2020 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-08 från barn- och utbildningschef 
2 Prislista_förskola_2020 
3 Prislista 2020 - kommun 
4 Prislista_ped.oms_2020 
5 Prislista 2020 TG - kommun 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2020 fastställs. 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonomifunktionen     
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§ 36 Policy för lönepolitik 

  
 
 
§ 36/2020 
 

Policy för lönepolitik 
Dnr 2020/6 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Policy för lönepolitik antas och ersätter Lönepolitiska riktlinjer i Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om Lönepolitiska riktlinjer i Ulricehamns kommun 2006-11-22. 
Denna riktlinje har nu reviderats och ersatts av en policy. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-08 från personalchef 
2 Policy för lönepolitik 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Policy för lönepolitik antas och ersätter Lönepolitiska riktlinjer i Ulricehamns kommun. 
 
Beslut lämnas till 
Personalchef 
Författningshandboken 
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§ 37 Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 
2020 

  
 
 
§ 37/2020 
 

Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning 
och lokalanvändning 2020 
Dnr 2019/669 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har uppdaterat riktlinjer för Ulricehamns kommuns lokalresursplanering, 
lokalförsörjning och lokalanvändning. Den gamla versionen upphör att gälla vid utgången av 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-06 från tf servicechef 
2 Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020 fastställs. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Författningshandboken 
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§ 38 Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar 

  
 
 
§ 38/2020 
 

Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av 
allmänna handlingar 
Dnr 2019/616 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar antas.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2020 fattat beslut om taxor för 
kopior och avskrifter av handlingar. Kopior och avskrifter av handlingar kan lämnas ut på 
olika sätt och tillämpningsanvisning har tagits fram för att klargöra hur Ulricehamns 
kommun ska ta betalt vid utlämnande av allmän handling. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-08 från kommunchef 
2 Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar antas.  
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken  
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§ 39 Samverkan med civilsamhället 

  
 
 
§ 39/2020 
 

Samverkan med civilsamhället 
Dnr 2019/647 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
100 000 kr avsätts från KS oförutsett 2020 för att under två år genomföra en dialogprocess 
för samverkan med civilsamhället. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har i budgetuppdrag fått som uppgift att stärka samverkan med 
civilsamhället/föreningslivet i Ulricehamns kommun för att tillsammans ta oss an framtida 
utmaningar. Samverkan ska mynna ut i en överenskommelse alternativt en gemensam plan 
och struktur för samverkan.  
 
Genom att arbeta tillsammans med civilsamhället skapas en känsla av delaktighet. 
Tillsammans kommer vi att hitta nya sätt att utveckla demokratin inom kommunen och 
skapa utveckling av välfärden. En dialogprocess är på väg att startas upp tillsammans med 
civilsamhället som är förenad med kostnader i form av föreläsare, lokalhyra och förtäring.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-11 från kanslichef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
100 000 kr avsätts från KS oförutsett 2020 för att under två år genomföra en dialogprocess 
för samverkan med civilsamhället. 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Kanslichef 
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§ 40 Gallringsbeslut gällande upprättade intyg på löneenheten 

  
 
 
§ 40/2020 
 

Gallringsbeslut gällande upprättade intyg på 
löneenheten 
Dnr 2019/655 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Retroaktivt gallringsbeslut för tjänstgöringsbetyg och arbetsgivarintyg antas. 
 
Sammanfattning 
Löneenheten ser ett behov av att gallra bland upprättade intyg på löneenheten såsom 
tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg, vilket också har aktualiserats i och med införandet av 
den nya dataskyddsförordningen GDPR. På grund av att revideringen av dokument-
hanteringsplanen ännu inte är klar finns det anledning att redan nu besluta om gallring 
gällande handlingarna. Löneenheten föreslår att upprättade intyg såsom tjänstgöringsintyg 
och arbetsgivarintyg ska gallras efter 2 år samt gallras retroaktivt. Dessa handlingar är 
sparade digitalt och behövs inte längre för enheten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-11-25 från kanslichef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Retroaktivt gallringsbeslut för tjänstgöringsbetyg och arbetsgivarintyg antas. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Personalchef 
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§ 41 Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2020 

  
 
 
§ 41/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplaner 2020 
Dnr 2019/665 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, på totalt 1,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2020.     
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för vändplats Lindängsvägen, 1 mnkr, flytt av 
kantsten Strandgatan vid tvingen, 0,3 mnkr, utbyggnad gata samt CG-väg Sarven 1, 0,2 
mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Totalt finns 10,0 mnkr avsatt för 
genomförande av detaljplaner. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med 
kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 3,0 tkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl flytt av kantsten Strandgatan vid Tvingen 
3 Investeringskalkyl vändplats Lindängsvägen 
4 Investeringskalkyl utbyggnad gata samt GC-väg Sarven 1 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, på totalt 1,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2020.     
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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§ 42 Ansökan om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 
för år 2020 

  
 
 
§ 42/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för konstnärlig 
gestaltning i offentlig miljö för år 2020 
Dnr 2019/674 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö beviljas.  
 
Investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 1,7 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för investeringsmedel ”Pott för offentlig gestaltning” i investeringsbudgeten för 
2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 
1,7 mnkr. Investeringen möjliggör att 1 % regeln i kommunen efterlevs enligt riktlinjer för 
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Gestaltningen innebär att konst tillförs tre olika 
platser och kommer att ingå i den offentliga miljön.  
 
Konst i det nya stadsbiblioteket     950 tkr 
Konstverk i Samverkanshuset i Gällstad    300 tkr 
Hössna skola      450 tkr 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 20 tkr per år, beaktas i budget 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö beviljas.  
 
Investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 1,7 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för investeringsmedel ”Pott för offentlig gestaltning” i investeringsbudgeten för 
2020. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritidschef    
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§ 43 Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom 
verksamheten kost 2020 

  
 
 
§ 43/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för diverse 
investeringar inom verksamheten kost 2020 
Dnr 2019/676 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse inom kostverksamheten 2020, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i investeringsbudgeten för 
2020.     
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom 
köksverksamheten i investeringsbudgeten för 2020.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl 2020 kost 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse inom kostverksamheten 2020, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i investeringsbudgeten för 
2020.     
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kost     
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§ 44 Ansökan om investeringsmedel för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar 

  
 
 
§ 44/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar 
Dnr 2019/686 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel för utvecklingen av kommunala fritidsanläggningar beviljas.  
 
Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för, Utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten 
för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling och 
tillgänglighetsanpassning av idrotts- och fritidsanläggningarna i hela kommunen. 
Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, 
tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv. 
 
Investeringen är uppdelad i sex olika delinvesteringar: 

- Batteribyte, ismaskin. (100 tkr) 
- Inköp av granulatutläggare, fotbollsanläggning Lassalyckan. (190 tkr) 
- Ljusarmaturer 4 stycken, till parti Hyllan, vid skidstadion. (50 tkr) 
- Anläggande av hinderbana, Lassalyckan. (120 tkr) 
- Rastplatser, vindskydd, ökad tillgänglighet på spår och leder. (320 tkr) 
- Inköp mål- och sekretariatsvagn, Ip skogen. (220 tkr)  

 
Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, men samtidigt är det inte helt 
enkelt, då merparten av kommunens fritidsanläggningar är koncentrerade till Lassalyckan. 
Vi gör dock bedömningen att nu aktuell ansökan, kostnadsmässigt fördelar sig lika mellan 
centralort och övriga orter.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnader bedöms kunna hanteras inom 
ordinarie driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-17 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel för utvecklingen av kommunala fritidsanläggningar beviljas.  
 
Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för, Utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten 
för 2020. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 45 Ansökan om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av Vegby 
skola 

  
 
 
§ 45/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för projektering inför 
ombyggnad av Vegby skola 
Dnr 2019/283 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för om- och tillbyggnad Vegby skola i investeringsbudgeten för 2020.   
 
Sammanfattning  
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Vegby skola, 1,0 
mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för 
att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig 
helhetslösning för skolan har eftersträvats i genomförd förprojektering. Se ritningsbilaga 
med förslagshandling. Enligt uppmärksammade behov vid skyddsronder, krävs åtgärder 
enligt en tidsatt handlingsplan. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Utgifterna för projektering medför inga ytterligare 
driftkostnadskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf servicechef 
2 Förstudie Vegby skolan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för om- och tillbyggnad Vegby skola i investeringsbudgeten för 2020.   
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet    
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§ 46 Ansökan om investeringsmedel till inledande projektering av Stenbocks- 
och Ätradalsskolan 

  
 
 
§ 46/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel till inledande 
projektering av Stenbocks- och Ätradalsskolan 
Dnr 2019/707 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Skola 7-9, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Skola 7-9 i 
investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Skola 7-9, 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör att ta fram ett komplett bedömningsunderlag inför ett beslut om nybyggnad eller 
om- eller tillbyggnad av högstadieskolorna i Ulricehamns kommun. Underlaget behöver 
kompletteras för att kunna ta fram en beräkning av livscykelkostnader (LCC).  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet (5,0 mnkr) finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Utredningarna/projekteringen som ska göras medför inga 
övriga driftkostnadskonsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-17 från tf servicechef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Skola 7-9, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Skola 7-9 i 
investeringsbudgeten för 2020. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 47 Svar på granskningsrapport av investeringsprocessen 

  
 
 
§ 47/2020 
 

Svar på granskningsrapport av investeringsprocessen 
Dnr 2019/337 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på rapporten i sin helhet och valda revisorers 
föreslagna åtgärder godkänns. 
 
Sammanfattning 
Valda revisorer har genomfört en granskning av investeringsprocessen i Ulricehamns 
kommun. KPMG har utfört granskningen på uppdrag från valda revisorer. 
 
Förvaltningen noterar att revisionens bedömning är att kommunens investeringsprocess i 
huvudsak är tydlig och ändamålsenlig. Valda revisorer redovisar fem förslag på 
förbättringsåtgärder och emotser svar på dessa samt rapporten i sin helhet. Förvaltningens 
tjänsteskrivelse i detta ärende kan utgöra svar till valda revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-19 från kommunchef 
2 Granskning av investeringsprocessen - skrivelse valda revisorer 
3 Granskning av investeringsprocessen - rapport KPMG 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på rapporten i sin helhet och valda revisorers 
föreslagna åtgärder godkänns. 
 
Beslut lämnas till 
Valda revisorer 
Kommunchef 
Ekonomichef  
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§ 48 Svar på medborgarförslag om att prioritera sandning vid busstationen när 
det är halt 

  
 
 
§ 48/2020 
 

Svar på medborgarförslag om att prioritera sandning 
vid busstationen när det är halt 
Dnr 2018/773 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas genom förbättrad samordning av snö- och 
halkbekämpningsinsatser på busstationen. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Ann-Louise Hietanen att busstationen bör högprioriteras när 
det är halt. Hon framhåller att det är många människor som rör sig där, framför allt på 
morgnar och eftermiddagar. 
 
Ulricehamns busstation delas mellan flera aktörer och inför årets vintersäsong har 
entreprenörerna sammankallats och ansvarsgränserna har klargjorts. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att prioritera sandning vid busstationen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas genom förbättrad samordning av snö- och 
halkbekämpningsinsatser på busstationen. 
 
Beslut lämnas till 
Ann-Louise Hietanen 
Tf samhällsbyggnadschef 
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§ 49 Svar på medborgarförslag om belysning på Hesters koloniområde 

  
 
 
§ 49/2020 
 

Svar på medborgarförslag om belysning på Hesters 
koloniområde 
Dnr 2019/576 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att föreningen själv får ansvara för belysning 
på koloniområdet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Inger Nordlund att någon form av belysning sätts upp på 
Hesters koloniområde då det har varit skadegörelse och inbrott och då hon framhåller att det 
är ett välbesökt promenadstråk. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Herralyckedreven och Hillaredsvägen bedöms inte 
vara prioriterat. Belyst gång- och cykelväg mellan Ryttershov och Hillaredsvägen finns redan 
i dag. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-12-09 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om belysning på Hesters koloniområde 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att föreningen själv får ansvara för belysning 
på koloniområdet. 
 
Beslut lämnas till 
Inger Nordlund 
Tf samhällsbyggnadschef     
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§ 50 Svar på medborgarförslag om belysning på koloniområdet Hester 

  
 
 
§ 50/2020 
 

Svar på medborgarförslag om belysning på 
koloniområdet Hester 
Dnr 2019/580 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att föreningen själv får ansvara för belysning 
på koloniområdet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Helena Koskelainen att någon form av belysning sätts upp på 
Hesters koloniområde då det förekommer inbrott och vandalisering och då promenadstigen 
genom området är en populär vandringsled. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Herralyckedreven och Hillaredsvägen bedöms inte 
vara prioriterat. Belyst gång- och cykelväg mellan Ryttershov och Hillaredsvägen finns redan 
i dag. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-12-09 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om belysning på koloniområdet Hester 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att föreningen själv får ansvara för belysning 
på koloniområdet. 
 
Beslut lämnas till 
Helena Koskelainen 
Tf samhällsbyggnadschef    
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§ 51 Svar på medborgarförslag gällande vägkorsning med dålig sikt vid Brunns 
skola 

  
 
 
§ 51/2020 
 

Svar på medborgarförslag gällande vägkorsning med 
dålig sikt vid Brunns skola 
Dnr 2019/607 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förslaget avslås med hänseende till att det är staten som är ansvarig väghållare och att 
förslaget istället ska ställas till Trafikverket. 
 
Sammanfattning 
Lage Eidevåg föreslår i ett medborgarförslag att en rondell bör anläggas i korsningen väg 1713 
och väg 1709, vid Brunns skola. Han anser att det skulle förbättra trafiksäkerheten eftersom 
det är svårt att uppfatta trafiken som kommer från Tvärred på grund av att sikten i 
korsningen är dålig. 
 
Det är Trafikverket som är väghållare och som ansvarar för bedömning av trafiksäkerheten i 
den aktuella korsningen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-01-03 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag gällande vägkorsning med dålig sikt vid Brunns skola 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förslaget avslås med hänseende till att det är staten som är ansvarig väghållare och att 
förslaget istället ska ställas till Trafikverket. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Lage Eidevåg    
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§ 52 Svar på medborgarförslag om att kommunen ställer upp med en dansbana 
inför Dansens dag den 28-29 april 2020 

  
 
 
§ 52/2020 
 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ställer 
upp med en dansbana inför Dansens dag den 28-29 
april 2020 
Dnr 2019/620 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att kultur och fritid tar 
kontakt med förslagsställaren och tillsammans arbetar fram en lösning för arrangemanget. 
 
Sammanfattning 
Per Arne Svensson har inkommit med medborgarförslag att kommunen ska inför dansens 
dag iordningställa en dansarena/dansbana vid Stora torget. Verksamheten Kultur och fritid 
arbetar med frågor som detta i sitt dagliga värv och det enklaste är att verksamheten tar 
kontakt med Per Arne Svensson och de dansföreningar i kommunen som arbetar med 
dansens dag för att undersöka möjligheterna att i iordningställa en dansbana på torget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-12-10 från tf servicechef 
2 Medborgarförslag om att kommunen ställer upp med en dansbana 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att kultur och fritid tar 
kontakt med förslagsställaren och tillsammans arbetar fram en lösning för arrangemanget. 
 
Beslut lämnas till 
Per Arne Svensson 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid    
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§ 53 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-02-03 

  
 
 
§ 53/2020 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 
2020-02-03 
Dnr 2019/641 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 

1. Styrelseprotokoll Sjuhärads Samordningsförbund 2019-12-06 
2. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2019-12-06 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 


