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Justeringsdag Tisdag 10 mars 
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Anna-Lena Johansson tf servicechef 
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§ 54 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 54/2020 
 

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

  
 
 
§ 55/2020 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden, Roland Karlsson (C), informerar om att i ärendet ”Ombudgeteringar 
investeringsanslag 2019” kommer några justeringar att göras. Mer information om detta 
kommer från tf ekonomichef Caroline Ahlberg på föredragningspunkten och noteras i 
protokollet under § 72. 
 
Ordföranden informerar även om möten och händelser som varit sedan förra 
kommunstyrelsemötet. 
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§ 56 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 56/2020 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 57 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-03-05 

  
 
 
§ 57/2020 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-03-05 
Dnr 2020/72 
 
 
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. 
 

 Enligt äldre version av delegationsordningen 
  

4.18 

Nr 941/2019, 942/2019 
2019/347, 2019/249 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Mark- ock exploateringsingenjör 2019-05-15, 2019-04-25 

5.8 

Nr 933/2019, 934/2019, 936/2019 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2019-08-13, 2019-10-28, 2019-06-24 

5.10 

Nr 940/2019 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2019-06-10 

5.19 

Nr 944-945/2019, 948/2019 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef fastighet 2019-09-02, 2019-10-07 

8.20 

Nr 911/2019 
Tecknande och uppsägning av kollektivavtal 
Personalchef 2019-10-03 

 Delegationsordning antagen 2019-10-31 
1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 22/2020 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till 
annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-01-16 
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1.30 

Nr 25/2020 
Undertecknande av avtal och andra löpande ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet inte är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 2020-01-17 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 4–6/2020, 19/20, 20/2020, 21/2020, 36/2020 

2019/706, 2019/719, 2020/14 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Gatuingenjör 2020-01-08, 2020-01-29 
Verksamhetschef 2020-01-14, 2020-01-13 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 

4.4 

Nr 18/2020, 33/2020 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor 
eller tjänster för verksamhetsövergripande avtal 
Upphandlingschef 2010-01-15, 2020-01-27 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 9/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-01-09 

5.14 

Nr 34/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dessegenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Handläggare exploateringsenheten 2020-01-27 

5.7 

Nr 914–915/2019, 916–917/2019, 918/2019, 919/2019, 920–924, 925/2019, 
926/2019, 927–928/2019,  
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering. 
Mark- och exploateringsingenjör 2019-11-15, 2019-11-05, 2019-12-13, 2019-
11-19,  
2019-11-15, 2019-11-14, 2019-11-05, 2019-11-15,  

5.8 

Nr 913/2019, 930/2019, 935/2019, 937/2019 
Fatta beslut samt godkänna avta om köp, försäljning, byta av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2019-12-11, 2019-11-28, 2019-11-21, 2019-12-05 

5.10 

Nr 931/2019, 932/2019, 38/2020 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2019-12-19, 2019-12-20, 2020-01-28 

5.19 

Nr 943/2019, 946-947/2019 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef fastighet 2019-12-18, 2019-12-18 

5.21 

Nr 8/2020, 24/2020, 28/2020, 29/2019 
2020/8, 2020/36, 2020/38, 2020/27 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
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torgplats 
Handläggare på exploateringsenheten 2020-01-09, 2020-01-17, 2020-01-23 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 907/2019, 908/2019, 909/2019, 910/2019, 911/2019, 7/2020, 10/2020, 
13/2020, 14/2020, 938/2019, 17/2020, 23/2020, 26/2020, 32/2020, 
35/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-01-10, 2020-01-10, 2020-01-14, 2020-01-14, 2020-01-10, 
2020-01-20, 2020-01-24 
Kommunchef 2019-12-19 
Kommunikationschef 2010-01-09 
Verksamhetschef 2019-12-19, 2019-12-18, 2019-12-11, 2019-12-20, 2019-12-
20 
Sektorchef 2020-01-20 

 

8.8 

Nr 11/2020, 12/2020, 16/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal 
Enhetschef/rektor 2020-01-07, 20-01-13 
Verksamhetschef 2020-01-15 

8.16 

Nr 39/2020 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Sektorschef 2020-01-30 

8.20 

Nr 3/2020, 15/2020, 27/2020, 939/2019 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Personalchef 2020-01-02. 2020-01-14, 2019-12-19 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

12.31 a 

Nr 929/2019 
Bevilja hyresgaranti enligt riktlinjer för kommunal hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2019-11-25 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.2 

Nr 30–31/2020, 37/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annans kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
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gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-01-20, 2020-01-27 

 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 58 Revidering av regler för partistöd 

  
 
 
§ 58/2020 
 

Revidering av regler för partistöd 
Dnr 2020/13 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade regler för partistöd antas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har uppmärksammat att kommunens regler för partistöd inte uppdaterats 
med korrekta laghänvisningar efter införandet av en ny kommunallag (2017:725). 
Dokumentet är nu uppdaterat med korrekta hänvisningar och i samband med detta lades 
även en inledande text till i informationssyfte. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-01-09 från kanslichef 
2 Regler för partistöd 
3 Kommunalt partistöd Ulricehamns kommun 2015-03-26 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade regler för partistöd antas. 
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§ 59 Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 59/2020 
 

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
Dnr 2016/325 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antas.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun arbetade mellan 2010 till 2012 fram en hastighetsplan som omfattade 
tätorterna Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. Planen blev dock aldrig 
antagen. Kommunstyrelsen gav därefter förvaltningen i uppdrag att revidera 
hastighetsplanen.  
 
Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag till framtida beslut angående justering av 
hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på 
kommunens gator och vägar.  
 
För att en god efterlevnad av hastighetsgränsen ska uppnås är det viktigt att vägens karaktär 
överensstämmer med skyltad hastighet, antingen genom ombyggnad eller genom 
punktåtgärder. Genomförandet av planen bör ske etappvis då de berörda vägsträckorna till 
största del tillhör det statliga vägnätet (väg 46) där Trafikverket ansvarar för och beslutar om 
dessa åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-29 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
3 Samrådsredogörelse Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antas.  
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§ 60 Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av Maskinvägen 6 

  
 
 
§ 60/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av 
Maskinvägen 6 
Dnr 2020/25 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel till projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Maskinvägen 6, 0,5 mnkr, finansieras genom 
ianspråktagande av rörelsekapitalet.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av 
Maskinvägen 6, 0,5 mnkr. Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav 
för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare, personal inom service- och skogslag. 
Fastigheten Verktyget 4 förvärvades den 15 januari i år. Lokalen behöver byggas om för att 
åstadkomma funktioner som saknas i lokalerna. Det finns kontor i byggnaden som kan 
fortsätta användas som förut. Behoven som behöver uppfyllas är: 
 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare 
 Snickeri och förråd för snickare 
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer 
 Förråd och verkstadslokaler för stads- och skogslaget 
 Garage/carport för bilar, ca 20 st 
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute. 

 
Medel söks för att genomföra projektering inför ombyggnad. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga 
budgetmedel avsatta för ändamålet. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet 
med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftskostnadskonsekvenser hanteras i internbudgeten för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-17 från tf servicechef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel till projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Maskinvägen 6, 0,5 mnkr, finansieras genom 
ianspråktagande av rörelsekapitalet.  
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§ 61 Förvärv av fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 m.fl. 

  
 
 
§ 61/2020 
 

Förvärv av fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 
m.fl. 
Dnr 2020/75 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-
2:11 enligt bifogat ”Köpekontrakt – Brunnsnäs 2:1 m.fl.”. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 
2:10-2:11 för totalt 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för lantmäteriförrättning och ansökan om 
förvärvstillstånd, sker genom att 12,71 mnkr finansieras via avsatta medel för markförvärv 
och exploateringsverksamhet i 2020 års investeringsbudget. Resterande 17,44 mnkr anslås 
genom en utökning av investeringsbudgeten för 2020. 
 
Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2020 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att så fort som rimligen är möjligt 
avyttra samtliga byggnader på fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 m.fl.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn 
Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-2:11 för 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. Förvärvet är strategiskt och innebär 
att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv mark för nutida och framtida 
exploatering. Kommunalt innehav av fastigheterna ger kommunen möjlighet att styra 
utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i området. 
 
Köpekontraktet avseende fastigheterna är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet vinner laga kraft. Kommunen ska 
dessutom ha erhållit förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen senast 2020-05-20. 
 
Utöver utgiften för fastigheterna om 30,0 mnkr tillkommer en utgift om totalt 0,15 mnkr för 
lantmäteriförrättning och ansökan om förvärvstillstånd. I investeringsbudgeten för 2020 
finns 12,71 mnkr för markförvärv och exploateringsverksamhet. Förvaltningen ansöker 
därför om 12,71 mnkr från investeringsbudgeten och ytterligare investeringsmedel om 17,44 
mnkr för att finansiera hela förvärvet. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
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Övriga driftkostnadskonsekvenser om ca 0,51 mnkr per år hanteras i internbudgeten 2020 i 
anslaget kostnadsökningar till följd av investeringar. Övriga driftkostnadskonsekvenser är 
kostnader för el inklusive uppvärmning, försäkring, VA och sophämtning, reparation och 
underhåll, skötsel och grönytor samt försäkring och underhåll av transportvägar kopplat till 
skogsmarken. Om byggnadsbeståndet hyrs ut samt om marken arrenderas ut kommer 
inkomna intäkter att minska kompensationen för driftskostnaderna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-05 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Brunnsnäs 2_1 m.fl. 
3 Köpekontrakt - Brunnsnäs 2_1 m.fl. 
4 Rapport - Beskrivning av fastigheten Brunnsnäs 2_1 m.fl. (Brunnsnäs Säteri) 
5 Visningsbroschyr - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Ulricehamn 
6 Värdeutlåtande – Nai Svefa (2017) 
7 Besiktningsprotokoll (2020) 
8 Second Opinion – Forum Fastighetsekonomi AB (2019) 
9 Värdeutlåtande – Forum Fastighetsekonomi AB (2020) 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10-
2:11 enligt bifogat ”Köpekontrakt – Brunnsnäs 2:1 m.fl.”. 
 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för att förvärva fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 
2:10-2:11 för totalt 30,15 mnkr varav 0,15 mnkr för lantmäteriförrättning och ansökan om 
förvärvstillstånd, sker genom att 12,71 mnkr finansieras via avsatta medel för markförvärv 
och exploateringsverksamhet i 2020 års investeringsbudget. Resterande 17,44 mnkr anslås 
genom en utökning av investeringsbudgeten för 2020. 
 
Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2020 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar avslag till förvärvet med hänvisning till kommunens övriga stora 
investeringar som väntar. 
 
Wiktor Öberg (M) lämnar ett tilläggsyrkande som lyder; Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en plan för att så fort som rimligen är möjligt avyttra samtliga byggnader på 
fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 m.fl.  
 
Mikael Levander (NU) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut 
samt bifall till Wiktor Öbergs (M) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först ordförandens förslag till beslut mot Klas Redins (S) avslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslut enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen antar eller avslår Wiktor Öbergs (M) 
tilläggsyrkande och finner att det antas. 
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Reservationer 
Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Emma Magnusson (S) reserverar sig mot 
beslutet.  
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§ 62 Budget- och verksamhetsplan 2020 - Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

  
 
 
§ 62/2020 
 

Budget- och verksamhetsplan 2020 - Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2019/711 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 6 december 2019 
att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2020 samt att översända densamma till 
medlemskommunerna för godkännande.   
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-02-03 från kommunchef 
2 Budget och verksamhetsplan 2020 - slutversion 
3 Protokollsutdrag § 109 20191206 Budget och verksamhetsplan 2020 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns. 
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§ 63 Svar på motion om rekryteringsstrategi 

  
 
 
§ 63/2020 
 

Svar på motion om rekryteringsstrategi 
Dnr 2019/205 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara under genomförande inom ramen för uppdraget att utveckla en 
handlingsplan för att göra Ulricehamns kommun till ”Sjuhärads bästa offentliga 
arbetsgivare” (Se kommunalpolitisk handlingsplan 2019-2022 KF § 72/2019). 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Magnusson (S) 2019-03-28 att 
förvaltningen tar fram ett strategidokument för rekrytering av ny personal bland annat inom 
förskola och skola. Förvaltningens förslag till svar på remissen återremitterades till 
förvaltningen vid kommunstyrelsens möte 2019-10-03. 
 
Förvaltningen arbetar redan idag med rekrytering utifrån strategiska utgångspunkter. I den 
kommande handlingsplanen kommer förvaltningen att utveckla och redovisa de strategier 
som ska ligga till grund för förvaltningens rekrytering framgent. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-08 från personalchef 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara under genomförande inom ramen för uppdraget att utveckla en 
handlingsplan för att göra Ulricehamns kommun till ”Sjuhärads bästa offentliga 
arbetsgivare” (Se kommunalpolitisk handlingsplan 2019-2022 KF § 72/2019). 
 
Förslag till beslut på mötet 
Emma Magnusson (S) yrkar på återremiss med motiveringen att motionssvaret gör gällande 
att motionen är under genomförande för att man ska utveckla en handlingsplan när det är ett 
strategidokument motionen avses ta fram. Ordförandens förslag till beslut ger inte svar på 
yrkandet i motionen, att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett strategidokument för 
rekrytering av ny personal. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera 
det och finner att det ska avgöras idag.  
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut och finner att så är fallet. 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-03-05 

 Sida 19 av 39 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
Reservationer 
Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Emma Magnusson (S) reserverar sig mot 
beslutet.      



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-03-05 

 Sida 20 av 39 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 64 Upprättande av detaljplan Brunnsnäs 2:1 m.fl. 

  
 
 
§ 64/2020 
 

Upprättande av detaljplan Brunnsnäs 2:1 m.fl. 
Dnr 2020/74 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att  upprätta en detaljplan för Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 och 2:9-
2:11, under förutsättning att förvärvet av Brunnsnäs Säteri godkänns och vinner laga kraft. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för exploatering i området, med bostäder i ett attraktivt 
läge med sjöutsikt och en långsiktig utveckling av Ulricehamns tätort. Föreslagen 
bostadsbebyggelse utgörs av flerbostadshus och småhus. Området beräknas rymma mer än 
500 bostäder. Åsakullen föreslås utvecklas till ett nytt friluftsområde, vilket höjer kvaliteten 
för boenden på västra sidan av Åsunden.  
 
Detaljplanen föreslås hanteras med utökat planförfarande eftersom förslaget till detaljplan är 
av betydande intresse för allmänheten och i övrigt av stor betydelse. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-02-05 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Uppdragsbeskrivning Brunnsnäs 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att  upprätta en detaljplan för Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 och 2:9-
2:11, under förutsättning att förvärvet av Brunnsnäs Säteri godkänns och vinner laga kraft. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar avslag till upprättandet av detaljplan Brunnsnäs 2:1 m.fl. med en 
hänvisning till sitt yrkande i ärendet om förvärv av fastigheten Brunnsnäs 2:1 m.fl. (se § 61, 
Klas Redin (S) yrkar avslag till förvärvet med hänvisning till kommunens övriga stora 
investeringar som väntar).  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Klas Redins (S) avslagsyrkande mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Reservationer 
Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Emma Magnusson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef    
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§ 65 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019 

  
 
 
§ 65/2020 
 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019 
Dnr 2020/67 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2019 läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-05 från socialchef 
2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2019 läggs till handlingarna.  
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Verksamhetschef beställning och kvalitet  
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§ 66 Redovisning av investeringsmedel för åtgärder inför världscupen i 
längdskidor 2019 

  
 
 
§ 66/2020 
 

Redovisning av investeringsmedel för åtgärder inför 
världscupen i längdskidor 2019 
Dnr 2018/123 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av investeringsmedel för åtgärder inför världscupen i längdskidor godkänns. 
 
Sammanfattning 
Inför världscup i längdskidor 2019 ansökte förvaltningen investeringsmedel för att 
genomföra åtgärder för att få banorna certifierade för tävlingsbanorna enligt Fédération 
Internationale de Ski (FIS) regler för homologisering. Investeringen innebar även utbyggnad 
och förbättringar i området inför de kommande tävlingarna. 5,5 mnkr godkändes av KF 
2018-04-26 §68/2018. Till projektet tillfördes 1,1 mnkr från Ulricehamns ski event, arrangör 
av tävlingarna. 
 
Efter genomförda tävlingar tillfördes ytterligare 150 tkr för återställningsarbeten för 
sönderkörd väg. Beslutat av beredande utskott 2019-05-20 §90/2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-01-31 från tf servicechef 
2 Slutredovisning av investeringsmedel för åtgärder inför världscupen i längdskidor 2019 
3 Utvärdering av kommunens arbete Världscup i längdskidor 2019 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av investeringsmedel för åtgärder inför världscupen i längdskidor godkänns. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 67 Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid 

  
 
 
§ 67/2020 
 

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm 
arbetstid 
Dnr 2020/60 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjerna för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid antas. 
 
Sammanfattning 
Pedagogisk omsorg är en omsorgsform som erbjuds under tid då förskola, eller fritidshem 
inte erbjuds, så kallad obekväm arbetstid. Ulricehamns kommun strävar efter att erbjuda 
denna typ av verksamhet för barn i åldrarna 1 – 13 år och i den omfattning som det behövs 
med hänsyn till vårdnadshavares arbete. 
 
Riktlinjer som tydliggör vem som har möjlighet att ansöka om pedagogisk omsorg och i 
vilken utsträckning verksamheten erbjuds antogs av kommunstyrelsen den 7 januari 2016, 
KS § 24.  
 
Gällande riktlinjer har setts över och i mindre delar reviderats. Förvaltningen föreslår 
kommunstyrelsen besluta att anta de reviderade riktlinjerna för pedagogisk omsorg på 
obekväm arbetstid. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-05 från barn- och utbildningschef 
2 Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjerna för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid antas. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) lämnar ett ändringsyrkande som lyder; Sverigedemokraterna yrkar att 
1.3 ”Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid” sista stycket ändras till: Vid särskilda 
omständigheter så som exempelvis växelvis boende ska annat beslut om omsorg fattas utifrån 
barnets bästa. Barn till föräldralediga samt arbetssökande vårdnadshavare har inte rätt till 
omsorg på obekväm arbetstid. Inte heller för studier, semester eller annan ledighet. 
 
Mikael Dahl (C) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Niclas Sundings (SD) 
ändringsyrkande och finner att det avslås. 
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Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut och finner att så är fallet. 
 
Reservationer 
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Författningshandboken 
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§ 68 Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar, KAA, i 
Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 68/2020 
 

Handlingsplan med rutiner för kommunalt 
aktivitetsansvar, KAA, i Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/59 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar, KAA, i Ulricehamns kommun 
antas. 
 
Sammanfattning 
I skollagens 29 kap. 9 §, klargörs att kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar. 
Aktivitetsansvaret innebär att hemkommunen under året löpande ska hålla sig informerad 
om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som  

 Inte har fyllt 20 år 
 Har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de 

inte har skolplikt 
 Inte genomfört utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning 
 Inte har gymnasieexamen 
 Inte har ett gymnasiesärskolebevis och  
 Inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan 

med godkänt resultat 
 
För de ungdomar som berörs ska kommunen erbjuda lämpliga individuella åtgärder som i 
första hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 
 
I Ulricehamns kommun är aktivitetsansvaret organiserat under verksamhetsområde 
Tingsholm inom sektor lärande. Ansvaret bedrivs i samverkan och samarbete med 
Ulricehamns kommuns arbetsmarknadsenhet. 
 
Som stöd i arbetet har en handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar, KAA, i 
Ulricehamns kommun utarbetats. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
anta handlingsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-05 från barn- och utbildningschef 
2 Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar, KAA 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
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Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar, KAA, i Ulricehamns kommun 
antas. 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Tingsholm 
Författningshandboken    
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§ 69 Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, fritidsföreningar år 
2020 

  
 
 
§ 69/2020 
 

Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, 
fritidsföreningar år 2020 
Dnr 2020/31 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar beviljas med 604 966 kr fördelat 
enligt nedan. 
 
Ulricehamns IF  40 852 kr 
Vegby SK   30 555 kr 
Marbäcks IF   82 000 kr 
Gällstads AIS  82 509 kr 
Södra Vings IF  62 050 kr 
Härna LTK   113 500 kr 
Ulricehamns MK  181 000 kr 
Ulricehamns Dansförening 12 500 kr 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
fritidsföreningar. Ansökningar till 26 projekt från 17 föreningar har inkommit. Förvaltningen 
har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 600 000 kr i enlighet med bilaga 2, av 
en kostnad av 604 966 kr. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-01-31 från tf servicechef 
2 Bilaga 1 Sammanställning Ansökningar 20 F 
3 Bilaga 2 Bidragsförslag 20 F 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar beviljas med 604 966 kr fördelat 
enligt nedan. 
 
Ulricehamns IF  40 852 kr 
Vegby SK   30 555 kr 
Marbäcks IF   82 000 kr 
Gällstads AIS  82 509 kr 
Södra Vings IF  62 050 kr 
Härna LTK   113 500 kr 
Ulricehamns MK  181 000 kr 
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Ulricehamns Dansförening 12 500 kr 
 
Beslut lämnas till 
Föreningar som sökt 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid    
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§ 70 Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, allmänna 
samlingslokaler år 2020 

  
 
 
§ 70/2020 
 

Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, 
allmänna samlingslokaler år 2020 
Dnr 2020/32 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler beviljas med 343 106 kr 
fördelat enligt nedan. Dessutom beviljas Folkets Hus bidraget i sin helhet, men flerårs- 
finansieras i 3 år. 
 
Förening      Bidrag 
Strängsereds Bygdegårdsförening  12 000 kr 
Byalaget Mönesskolan   11 850 kr 
Brunns Hembygdsförening   14 724 kr 
Rånnavägs Byalag    20 063 kr 
Folkets Hus    år 1 av 3 170 000 kr 
Blidsbergs Bygdegårdsförening  41 969 kr 
Härna Hembygdsförening   72 500 kr 
 
Jäv 
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen 
av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 10 projekt från 9 föreningar har inkommit. 
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för 
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 350 000 kr i enlighet 
med bilaga 2, av en kostnad av 343 106 kr. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-01-30 från tf servicechef 
2 Bilaga 1 Sammanställning ansökningar 20 AS 
3 Bilaga 2 Bidragsförslag 20 AS 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler beviljas med 343 106 kr 
fördelat enligt nedan. Dessutom beviljas Folkets Hus bidraget i sin helhet, men flerårs- 
finansieras i 3 år. 
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Förening     Bidrag 
Strängsereds Bygdegårdsförening  12 000 kr 
Byalaget Mönesskolan   11 850 kr 
Brunns Hembygdsförening  14 724 kr 
Rånnavägs Byalag   20 063 kr 
Folkets Hus    år 1 av 3 170 000 kr 
Blidsbergs Bygdegårdsförening  41 969 kr 
Härna Hembygdsförening   72 500 kr 
 
Beslut lämnas till 
Föreningar som sökt 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 71 Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, kulturföreningar år 
2020 

  
 
 
§ 71/2020 
 

Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, 
kulturföreningar år 2020 
Dnr 2020/33 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 100 677 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Förening    Bidrag 
Tvärreds hembygdsförening   24 000 kr 
Liareds hembygdsförening   41 000 kr 
Södra Vings hembygdsförening  år 1 av 2 35 677 kr 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att bidrag till kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar årligen ska delas ut. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av 
fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar 
skötsel, visningar och bevarande av kulturmiljön. 
 
Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande 
projekt för kulturföreningar med 100 677 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-02-03 från tf servicechef 
2 Sammanställning av kostnadskrävandeprojekt 2020 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 100 677 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Förening    Bidrag 
Tvärreds hembygdsförening   24 000 kr 
Liareds hembygdsförening   41 000 kr 
Södra Vings hembygdsförening  år 1 av 2 35 677 kr 
 
Beslut lämnas till 
Tvärreds hembygdsförening 
Liareds hembygdsförening 
Södra Vings hembygdsförening 
Tf servicechef 
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Verksamhetschef kultur och fritid    
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§ 72 Ombudgetering investeringsanslag 2019 

  
 
 
§ 72/2020 
 

Ombudgetering investeringsanslag 2019 
Dnr 2020/62 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2019 till 2020 fastställs enligt redovisat, 
korrigerat, underlag. Av ej förbrukade medel från 2019 ombudgeteras totalt 146,5 mnkr till 
2020 års investeringsbudget.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som gör att investeringsbeslut som 
ombudgeteras mer än en gång skall hävas och föras upp till beslut igen om det är så att 
behovet kvarstår. (Gäller ej påbörjade projekt.) 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2020 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 146,5 mnkr till 2020 års investeringsbudget. 
 
Den totala investeringsbudgeten 2019 har uppgått till 315,2 mnkr varav 2,2 mnkr är 
tillkommande för lokalanpassningar Ekero, 2 mnkr är tillkommande för ombyggnad 
Marbäcks skola och 1,6 mnkr är borttaget för upprättande och genomförande av detaljplaner. 
Av detta har 147,0 mnkr förbrukats. Ej förbrukade medel per 2019-12-31 uppgår till 168,2 
mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2020 kommer 
att uppgå till 432,0 mnkr. I investeringsbudget för 2020 ligger sedan tidigare 285,5 mnkr 
enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-02-04 från tf ekonomichef 
2 Ombudgetering investeringar 2019 till 2020 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2019 till 2020 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2019 ombudgeteras totalt 166,5 mnkr till 2020 års 
investeringsbudget.  
 
Protokollsanteckningar 
Ordföranden informerar om att några siffror blivit fel i underlaget. Nettobudgeten för projekt 
48390 Tre rosors förskola är 44 323 tkr och nettoutfallet ska vara 20 076 mnkr. Avvikelsen 
är därmed 24 247 tkr. Det går därför inte att ombudgetera 44 323 tkr utan det ska vara 
24 247 tkr.  
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Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) lämnar ett tilläggsyrkande som lyder; Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram ett regelverk som gör att investeringsbeslut som ombudgeteras mer än en gång skall 
hävas och föras upp till beslut igen om det är så att behovet kvarstår. (Gäller ej påbörjade 
projekt.) 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen, med ovan noterade ändringar, kan besluta enligt 
ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen antar eller avslår Wiktor Öbergs (M) 
tilläggsyrkande och finner att det antas. 
 
Beslut lämnas till 
Sektorschefer 
Tf ekonomichef 
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§ 73 Ansökan om investeringsmedel för parker och lekplatser 2020 

  
 
 
§ 73/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för parker och 
lekplatser 2020 
Dnr 2019/662 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2020, 1,00 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 1,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör upprustning/utveckling av parker och lekplatser för en säker miljö 
för barnen.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas i kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten 2020.  
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-15 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl parker 2020 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2020, 1,00 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Tf ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 74 Ansökan om investeringsmedel till ny skola F-6 i Ulricehamn 

  
 
 
§ 74/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel till ny skola F-6 i 
Ulricehamn 
Dnr 2020/21 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel till förprojektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för Ny skola F-6 i Ulricehamn, 2,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Ny skola F-6 i Ulricehamn i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Ny skola F-6 i Ulricehamn, 2,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör att inleda förprojektering inför nybyggnad av skola för årskurserna 
F-6.  
 
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram tills den står klar har tillfälliga lokaler placerats 
vid Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. När projektform har bestämts inom kort behövs 
medel till framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av arkitekt eller 
entreprenör. Blir det partenering behövs en extern konsult för att ta fram 
förfrågningsunderlag. I en arkitekttävling kommer medel till Sveriges Arkitekter SAR 
behövas. Upphandlas en arkitekt för projektet så behövs medel när förprojekteringen 
påbörjas. 
 
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 driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-24 från tf servicechef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel till förprojektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för Ny skola F-6 i Ulricehamn, 2,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Ny skola F-6 i Ulricehamn i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Tf ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet    
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§ 75 Ansökan om investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds 
skola och förskola 

  
 
 
§ 75/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
ventilation i Tvärreds skola och förskola 
Dnr 2020/24 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel till projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola, 0,6 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola i 
investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds skola 
och förskola, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera för en ventilationsanläggning i 
Tvärreds skolas och förskolas lokaler. Det saknas fungerande ventilation och det går därför 
inte att få en godkänd OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Installationen är ett 
självdragssystem som är väldigt svårt att få en fullgod funktion med. Även om den fungerat 
så är det inte anpassat till dagens krav på luftomsättning. Detta behöver genomföras under 
2020 för att godkänd OVK kan lämnas in senast 2020-12-31. Det är ett föreläggande och 
förenat med vite. 
 
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 driftskostnadskonsekvenser finns. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-01-17 från tf servicechef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel till projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola, 0,6 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola i 
investeringsbudgeten för 2020. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet   
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§ 76 Svar på granskningsrapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

  
 
 
§ 76/2020 
 

Svar på granskningsrapport av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 
Dnr 2018/767 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på rapporten godkänns. 
 
Jäv 
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen 
av ärendet. 
 
Sammanfattning 
2018-11-09 överlämnades revisionens granskning av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Förvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över granskningen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-12-06 från socialchef 
2 Granskning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - skrivelse valda revisorer 
3 Underskriven revisionsrapport - Granskning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på rapporten godkänns. 
 
Beslutet lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Socialchef 
Hemsidan 
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§ 77 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-03-05 

  
 
 
§ 77/2020 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2020-03-05 
Dnr 2019/641 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 

1. Protokollsutdrag Direktionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-01-31 
2. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk 

hälsa 2020, 2020-01-31 
3. Styrelseprotokoll, Sjuhärads samordningsförbund 2020-02-05 
4. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-01-31 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 


