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§ 1 Information 

  
 
 
§ 1/2020 
 

Information 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden, Sören Johansson (M), informerar om att Sjuhärads samordningsförbund 
kommer att presentera sin verksamhet vid kommunfullmäktiges möte den 26 mars och att 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund presenterar sig vid mötet den 28 maj. 
 
Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), informerar om kommande ärenden och 
pågående arbete på kommunstyrelsenivå.  
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§ 2 Motion om att införa allmänhetens frågestund 

  
 
 
§ 2/2020 
 

Motion om att införa allmänhetens frågestund 
Dnr 2020/57 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson 
(L) att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om att införa allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att införa allmänhetens frågestund 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 3 Motion för ställningstagande för en säkrare värld utan kärnvapen 

  
 
 
§ 3/2020 
 

Motion för ställningstagande för en säkrare värld utan 
kärnvapen 
Dnr 2020/108 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Evelina Karlsson (V), Jan-Olof Sundh (V), Arne 
Fransson (MP) och Ingemar Bast (MP) att Ulricehamn ställer sig bakom ICAN:s upprop om 
ett förbud mot kärnvapen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion för ställningstagande för en säkrare värld utan kärnvapen 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Motion om Tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan 

  
 
 
§ 4/2020 
 

Motion om Tillskapa en pott för utveckling av 
stadskärnan 
Dnr 2020/109 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att tillskapa en pott på 1 miljon kronor för att stärka utvecklingen av gågatan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Motion om resursskola 

  
 
 
§ 5/2020 
 

Motion om resursskola 
Dnr 2020/110 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige 
beslutar: 
 

- Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda vad kostnaden blir för att 
upprätta en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen. 
 

- Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda var det är lämpligast att placera 
en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen. 
 

- Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på 
möjligheten att placera vissa elever på en resursskola och presentera detta för 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion om resursskola 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Medborgarförslag om att kommunen bör skjuta till extra resurser till 
simhallen 

  
 
 
§ 6/2020 
 

Medborgarförslag om att kommunen bör skjuta till 
extra resurser till simhallen 
Dnr 2019/727 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sandra Alsterfält att kommunen 
skjuter till extra resurser så att det kan investeras i en ny vattenrutschkana. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att kommunen bör skjuta till extra resurser till simhallen 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Sandra Alsterfält  
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Medborgarförslag om en cykel/gångbana på Jägaregatan 

  
 
 
§ 7/2020 
 

Medborgarförslag om en cykel/gångbana på 
Jägaregatan 
Dnr 2019/730 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Matilda Davidsson om en 
cykel/gångbana på Jägaregatan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en cykel/gångbana på Jägaregatan 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Matilda Davidsson 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 Medborgarförslag om sittplatser utmed banvallen 

  
 
 
§ 8/2020 
 

Medborgarförslag om sittplatser utmed banvallen 
Dnr 2020/1 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Wiik att det ska finnas 
sittplatser utmed banvallen, sträckan Timmele – Skidbacken. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om sittplatser utmed banvallen 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Ingrid Wiik  
Kommunstyrelsen 
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§ 9 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur den styrande minoriteten 
tänker använda det beslutade tillskottet till välfärden 

  
 
 
§ 9/2020 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur den 
styrande minoriteten tänker använda det beslutade 
tillskottet till välfärden 
Dnr 2020/105 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur den 
styrande minoriteten i Ulricehamns kommun tänker använda det tillskott som riksdagen 
beslutat att tillföra välfärden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur den styrande minoriteten tänker 

använda det beslutade tillskottet till välfärden 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-02-27 
Sida 13 av 36 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 10 Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2020 

  
 
 
§ 10/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-
utrustning 2020 
Dnr 2019/684 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 23 
2 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf servicechef 
3 Investeringskalkyl IT-investeringar 2020 

 
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. 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
IT chef    
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§ 11 Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2020 

  
 
 
§ 11/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och 
trafikåtgärder 2020 
Dnr 2019/640 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 24 
2 Tjänsteskrivelse 2019-11-26 från samhällsbyggnadschef 
3 Investeringskalkyl Broreparationer 
4 Investeringskalkyl cykelpassager ut med Grönahögsvägen 
5 Investeringskalkyl om och tillbyggnad 4 stycken busshållplatser 
6 Investeringskalkyl reparation av bro i Gällstad 
7 Investeringskalkyl upprustning av banvallar 
8 Investeringskalkyl GC-väg utmed Brunnvägen 
9 Investeringskalkyl Gator och GC-vägar 
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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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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§ 12 Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 2020 

  
 
 
§ 12/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 
2020 
Dnr 2019/666 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 25 
2 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf samhällsbyggnadschef 
3 Investeringskalkyl Rönnåsen etapp 1 
4 Investeringskalkyl Rönnåsen etapp 2 

 
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. 
 
Beslut lämnas till 
Tf samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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§ 13 Finanspolicy Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 13/2020 
 

Finanspolicy Ulricehamns kommun 
Dnr 2019/609 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 26 
2 Tjänsteskrivelse 2019-12-19 från ekonomichef 
3 Finanspolicy för Ulricehamns kommun 2019 
4 Finanspolicy ordlista 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Finanspolicy för Ulricehamns kommun antas och ersätter tidigare finanspolicy.  
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 14 Revidering av Ulricehamns verksamhetsområde för vatten och avlopp 

  
 
 
§ 14/2020 
 

Revidering av Ulricehamns verksamhetsområde för 
vatten och avlopp 
Dnr 2019/723 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 27 
2 Tjänsteskrivelse 2019-12-23 från tf samhällsbyggnadschef 
3 Fastighetslista utvidgning VAområde 
4 Ulricehamn verksamhetsomr VA 2019 A1 1_10000 
5 Följebrev VAområden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av Ulricehamns verksamhetsområde för vatten och avlopp godkänns i enlighet 
med bifogad karta och fastighetsförteckning. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ulricehamns Energi AB 
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§ 15 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön 

  
 
 
§ 15/2020 
 

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 
Dnr 2019/621 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas och börjar 
gälla från och med 2020-01-01. 
 
Sammanfattning 
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Ulricehamns kommun 
dateras till oktober 2015. Med anledning av att samverkan med Tranemo inom miljö- och 
byggnämndens ansvarsområden har upphört, samt för att hålla föreskrifterna aktuella i 
enlighet med gällande lagstiftning, har en uppdatering varit nödvändig. Ändringarna som har 
gjorts utgörs av förtydliganden och redaktionella ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2020-01-13 § 8 
2 Tjänsteskrivelse 2019-11-22 från samhällsbyggnadschef 
3 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas och börjar 
gälla från och med 2020-01-01. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 16 Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 16/2020 
 

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/127 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 28 
2 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf samhällsbyggnadschef 
3 Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun antas.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) lämnar ett ändringsyrkande som lyder: Vid exploatering eftersträvas 
att minst en tredjedel av befintliga ekosystemtjänster, ur aspekterna olika ekosystemtjänster 
och totalmängden ekosystemtjänster, ska finnas kvar efter exploateringens genomförande. 
 
Arne Fransson (MP) och Eva B Arnesson (KD) yrkar bifall till Kerstin Berggrens (MP) 
ändringsyrkande.  
 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Reservationer 
Jan-Olof Sundh (V), Evelina Karlsson (V), Kerstin Berggren (MP) och Arne Fransson (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 17 Riktlinjer för markanvisning 

  
 
 
§ 17/2020 
 

Riktlinjer för markanvisning 
Dnr 2019/589 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 29 
2 Tjänsteskrivelse 2019-11-29 från tf samhällsbyggnadschef 
3 Riktlinjer för markanvisning 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för markanvisning antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 18 Riktlinjer för exploateringsavtal 

  
 
 
§ 18/2020 
 

Riktlinjer för exploateringsavtal 
Dnr 2019/588 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för exploateringsavtal antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 39 § ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Syftet 
med riktlinjerna är att skapa en ökad tydlighet och likabehandling av byggherrar och 
exploatörer. Det primära syftet med ett exploateringsavtal är att reglera kommunens 
respektive exploatörens åtaganden i samband med genomförandet av en detaljplan. 
 
I samband med revideringen av styrdokumentet föreslås att riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal delas upp till två styrdokument, varav riktlinjer för exploateringsavtal blir 
ett av dem. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2020-01-13 § 7 
2 Tjänsteskrivelse 2019-11-15 från samhällsbyggnadschef 
3 Riktlinjer för exploateringsavtal 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för exploateringsavtal antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 19 Riktlinjer för placering av pensionsmedel 

  
 
 
§ 19/2020 
 

Riktlinjer för placering av pensionsmedel 
Dnr 2019/610 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 30 
2 Tjänsteskrivelse 2019-12-19 från ekonomichef 
3 Riktlinjer pensionsmedel 2019 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för placering av pensionsmedel antas och ersätter tidigare riktlinjer antagna av 
kommunfullmäktige 2016. 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 20 Samråd av översiktsplan Ulricehamn 2040 

  
 
 
§ 20/2020 
 

Samråd av översiktsplan Ulricehamn 2040 
Dnr 2017/647 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 31 
2 Tjänsteskrivelse 2019-12-18 från tf samhällsbyggnadschef 
3 Översiktsplan samråd Ulricehamn 2040 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Översiktsplanen skickas ut för samråd.    
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M) och Börje Eckerlid (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 21 Svar på motion om El-Velomobiler 

  
 
 
§ 21/2020 
 

Svar på motion om El-Velomobiler 
Dnr 2019/240 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 32 
2 Tjänsteskrivelse 2019-12-30 från kanslichef 
3 Motion om El-Velomobiler 
4 Riktlinjer-för-tjänsteresor-logi-och-resfria-möten 
 
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 lämnar även ett tilläggsyrkande, om 
kommunfullmäktige avslår hennes bifall till motionen. Tilläggsyrkandet lyder; Förvaltningen 
får i uppdrag att köpa in två ElVelomobiler av olika fabrikat för utvärdering och 
återrapportering till kommunstyrelsen.  
 
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till motionen. Arne lämnar även ett tilläggsyrkande, om 
kommunfullmäktige avslår hans bifall till motionen. Tilläggsyrkandet lyder; Vid nästa 
revidering av ”Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten” möjliggörs att även 
fordonstypen ElVelomobil kan komma ifråga vid inköp av nya fordon. 
 
Roland Karlsson (C), Mikael Levander (NU) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot Kerstin Berggrens (MP) 
och Arne Franssons (MP) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige antar eller avslår Kerstin Berggrens (MP) 
tilläggsyrkande och finner att det avslås. Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige 
antar eller avslår Arne Franssons (MP) tilläggsyrkande och finner att det avslås. 
 
Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för att avslå av Arne Franssons (MP) tilläggsyrkande 
Nej-röst för att anta Arne Franssons (MP) tilläggsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
Med 41 ja-röster, 6 nej-röster och 2 tomma platser beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Arne Franssons (MP) tilläggsyrkande. 
 
Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Eva B Arnesson KD X   

Cristina Bernevång KD X   

Roland Eriksson L X   

Adela Brkic Carlsson L X   

Arne Fransson MP  X  

Kerstin Berggren MP  X  

Evelina Karlsson V  X  

Jan-Olof Sundh V  X  

Roland Karlsson C X   

Mikael Dahl C X   

Anders Andersson C X   

Börje Eckerlid C X   

Victor Sund C X   

Liselotte Andersson C X   

Ann Stockzelius C X   

Bengt Leander C X   

Margareta Juliusson M X   

Eva Grönbäck M X   

Eduard Piper M X   

Per Bergman M X   

Sebastian Gustavsson M X   

Richard Hallifax M X   

Wiktor Öberg M X   

Mikael Levander NU X   

Inga-Maj Larsson NU X   

Annie Faundes NU X   

Elisabeth Stålbrand NU X   

Johan Helmrot NU X   
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Charlotta Sunding NU  X  

Bella Cotter NU  X  

Therese Westman NU X   

Peter Nilsson SD X   

Elisabeth Nilsson SD X   

Aila Kiviharju SD X   

Martin Berg SD X   

Mattias Bengtsson SD X   

Niclas Sunding SD X   

Mattias Remar S X   

Celso Silva Gonçalves S X   

Klas Redin S X   

Inga-Kersti Skarland S X   

Mattias Josefsson S X   

Aira Eriksson S X   

Leif Dahl S X   

Emma Magnusson S - - - 

Per-Ola Johansson S X   

Tommy Mårtensson S X   

Sören Johansson, ordförande M X   

Dario Mihajlovic NU - - - 

Summa  41 6  

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 22 Svar på motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner 

  
 
 
§ 22/2020 
 

Svar på motion om minnesmonument för att hedra 
utlandsveteraner 
Dnr 2019/550 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen återremitteras med motiveringen att undersöka behovet av en gemensam 
minnesplats som riktar sig till fler och om behovet finns återkomma med lämplig plats och 
kostnad. 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03 § 33 
2 Tjänsteskrivelse 2019-11-14 från kanslichef 
3 Motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner 
 
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.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att undersöka behovet 
av en gemensam minnesplats som riktar sig till fler och om behovet finns återkomma med 
lämplig plats och kostnad. 
 
Wiktor Öberg (M), Arne Fransson (MP), Mikael Levander (NU), Eva B Arnesson (KD), 
Mattias Green-Andersson (S) och Peter Nilsson (SD) yrkar bifall till Roland Karlssons (C) 
yrkande om återremiss.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige besluter 
enligt Roland Karlssons (C) yrkande om återremiss.  
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-02-27 
Sida 31 av 36 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 23 Svar på motion om att det saknas gång- och cykelbanor i Vist 
industriområde 

  
 
 
§ 23/2020 
 

Svar på motion om att det saknas gång- och 
cykelbanor i Vist industriområde 
Dnr 2019/568 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunens kommande 
arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar. 
 
Sammanfattning 
I en motion av den 3 oktober 2019 föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
bygger eller markerar en säker gång och cykelbana i hela Vist industriområde och vid sidan 
av Bjättlundavägen från väg 46 och fram till banvallen för en del som cyklar till Vist 
industriområde kommer ju den vägen. 
 
Gång- och cykelbana finns utbyggt längs med Vist industriområde på den gamla banvallen 
mellan Ulricehamn och Falköping vilket erbjuder goda möjligheter till arbetspendling med 
cykel från främst Timmele och Ulricehamn till området. En gång- och cykelväg som förbinder 
den gamla banvallen med Industrigatan finns i norra delen av området. 
 
Det är möjligt att avgränsa och markera enklare gång- och cykelbanor längs med samtliga 
gator i industriområdet i enlighet med motionens förslag, vilket översiktligt bedöms kosta ca 
2,5 miljoner kronor. För att skapa utrymme för gång- och cykelbanan kommer körbanan att 
behöva smalnas av till en bredd av ca sju meter, vilket avsevärt försvårar för tillfällig 
uppställning av transporter till företagen i området. 
 
Utmed Bjättlundavägen mellan den gamla banvallen och väg 46 bedöms kostnaden för att 
bygga ut en gång- och cykelbana vara minst 4,5 miljoner kronor. Utbyggnaden innefattar en 
ny bro för gång- och cykelvägen över Ätran samt utfyllnad i åns ännu vattenfyllda tidigare 
fåra. 
 
Kommunstyrelsen har 2017-01-04, § 18, fastställt en utbyggnadsplan med prioritetsordning 
för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom kommunen. Utbyggnad i anslutning till Vist 
industriområde finns inte med bland de prioriterade objekten. Frågan om att bygga ut 
ytterligare gång- och cykelvägar i eller i anslutning till Vist industriområde kan med fördel 
hanteras inom nästa revidering av utbyggnadsplanen då nyttan av föreslagna åtgärder kan 
vägas mot nyttan av andra angelägna objekt. 
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Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13 § 9 
2 Tjänsteskrivelse 2019-11-14 från samhällsbyggnadschef 
3 Motion om att det saknas gång- och cykelbanor i Vist industriområde 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunens kommande 
arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 24 Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2020-2024 

  
 
 
§ 24/2020 
 

Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2020-2024 
Dnr 2020/15 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2020-04-01 till och med 2024-03-31 
utses följande personer; 

NU – Bella Cotter 
M – Per Hellqvist 
C – Ann Jeanette Allbäck 
SD – Jan-Henric Henningsson 
KD – Cristina Bernevång 
L – Martin Brandhill 

Sammanfattning 
2020-01-08 lämnade Ulricehamns Sparbank in en skrivelse om att kommunfullmäktige ska 
utse sex huvudmän i banken för perioden 2020-04-01 – 2024-03-31. I skrivelsen framgår 
vilka krav som finns för att få vara huvudman.  
 
Fördelning av mandat ser ut så här; NU 1, M 1, C 1, SD 1, KD 1, L 1 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-13 från kommunsekreterare 
2 Protokollsutdrag VAB 2020-02-06 § 3, huvudmän i Ulricehamns sparbank 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2020-04-01 till och med 2024-03-31 
utses följande personer; 

NU – Bella Cotter 
M – Per Hellqvist 
C – Ann Jeanette Allbäck 
SD – Jan-Henric Henningsson 
KD – Cristina Bernevång 
L – Martin Brandhill 

Beslut lämnas till 
Valda huvudmän 
Ulricehamns Sparbank 
Kanslichef 
Kansliet     



 

Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-02-27 
Sida 34 av 36 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 25 Val av styrelseledamot till Näringsliv Ulricehamn AB, Albertina Bohlin 

  
 
 
§ 25/2020 
 

Val av styrelseledamot till Näringsliv Ulricehamn AB, 
Albertina Bohlin 
Dnr 2018/714 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
För perioden, från årsstämman 2020 till och med årsstämman 2023, utses Albertina Bohlin 
till styrelseledamot i Näringsliv Ulricehamn AB.   
 
Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges möte 2019-03-28 § 61 valdes Albertina Bohlin till styrelseledamot i 
Näringsliv Ulricehamn AB på ett år. 
 
Vid val- och arvodesberedningens möte 2020-02-06 § 5 blev Albertina Bohlin föreslagen att 
fortsätta som styrelseledamot i Näringsliv Ulricehamn AB för perioden 2020-2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-13 från kommunsekreterare  
2 Protokollsutdrag VAB 2020-02-06 § 5, val av ledamot i NUAB 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För perioden, från årsstämman 2020 till och med årsstämman 2023, utses Albertina Bohlin 
till styrelseledamot i Näringsliv Ulricehamn AB.   
 
Beslut lämnas till 
Albertina Bohlin 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Kanslichef 
Kansliet 
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§ 26 Avsägelse av uppdrag som nämndeman - John Pansar 

  
 
 
§ 26/2020 
 

Avsägelse av uppdrag som nämndeman - John Pansar 
Dnr 2019/720 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
John Pansar (MP) befrias från uppdraget. 
 
Kerstin Berggren (MP) utses som nämndeman. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-12-19 avsäger sig John Pansar (MP) uppdrag som nämndeman i Borås 
Tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-12-19 från registrator 
2  Avsägelse av uppdrag som nämndeman - John Pansar 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
John Pansar (MP) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Arne Fransson (MP) föreslår att Kerstin Berggren (MP) utses till nämndeman.  
 
Beslutet lämnas till 
Kerstin Berggren 
John Pansar 
Borås Tingsrätt  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 27 Avsägelse av uppdrag som ledamot i val- och arvodesberedningen - 
Catharina Örtendahl Rylid 

  
 
 
§ 27/2020 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i val- och 
arvodesberedningen - Catharina Örtendahl Rylid 
Dnr 2020/104 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Catharina Örtendahl Rylid (M) befrias från uppdraget. 
 
Val av ny ledamot bordläggs till nästa kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-02-25 avsäger sig Catharina Örtendahl Rylid (M) uppdrag som ledamot i 
val- och arvodesberedningen. 
 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-25 från registrator  
2 Avsägelse av uppdrag som ledamot i val- och arvodesberedningen - Catharina Örtendahl 

Rylid 
 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Catharina Örtendahl Rylid (M) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar på att val av ledamot bordläggs till nästa kommunfullmäktige.  
 
Beslutet lämnas till 
Catharina Örtendahl Rylid 
Val- och arvodesberedningen  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 


