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§ 28 Information 

  
 
 
 
§ 28 
 

Information 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ärendelistan ändras enligt ordförandens förslag.  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
Ordföranden, Sören Johansson (M) frågar om ärendelistan kan ändras på så sätt att ärende 
10-13 blir ärende 4-7 och att ärende 4-9 därefter behandlas som ärende 8-13.  
 
Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), informerar om att det är få ärenden till 
kommande kommunfullmäktige och att det utifrån det är möjligt att ställa in 
kommunfullmäktige i april om presidiet så önskar.  
 
Kommunchef, Håkan Sandahl, informerar om förvaltningens arbete för att möta de 
utmaningar som pandemin Corona Covid 19 medför.  
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§ 29 Motion angående det kommunala aktivitetsstödet 

  
 
 
§ 29/2020 
 

Motion angående det kommunala aktivitetsstödet 
Dnr 2020/173 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M)  
 
- att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd skall                           
användas. 
 
- att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med ungefär lika stort 
stöd som för år 2019 
 
- att eventuellt nystartade föreningar får en flexibel bedömning så att de kan klara uppstarten 
trots krisen som varit/är. 
 
- att kommunen tillsätter en grupp som skall inventera behovet för stödet på bred front till 
föreningslivet. 
 
- att den gruppen även får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till att lösa detta 
akuta problem utan också möta framtidens utmaningar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående det kommunala aktivitetsstödet 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 30 Medborgarförslag om att utveckla Lingontuvan så att fritidsverksamhet 
kan fortsätta bedrivas 

  
 
 
§ 30/2020 
 

Medborgarförslag om att utveckla Lingontuvan så att 
fritidsverksamhet kan fortsätta bedrivas 
Dnr 2020/120 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levinsson att Lingontuvans 
verksamhet utvecklas så att verksamheterna (fritids) kan fortsätta bedrivas enligt alla regler. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att utveckla Lingontuvan så att fritidsverksamhet kan fortsätta 

bedrivas 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutet lämnas till 
Mikael Levinsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 31 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande överenskommelse om att 
ha 24 ledamöter på plats vid kommunfullmäktigemötet den 26 mars 

  
 
 
§ 31/2020 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
överenskommelse om att ha 24 ledamöter på plats 
vid kommunfullmäktigemötet den 26 mars 
Dnr 2020/176 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.  
 
Sammanfattning 
Ingemar Basth (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om det finns 
ytterligare ordinarie ledamöter/ersättare i kommunhuset som snabbt kan agera om det skulle 
inträffa en situation att någon av fullmäktiges ledamöter som finns på plats och deltar i mötet 
skulle få ett akut mötes hinder av något slag?  
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande överenskommelse om att ha 24 

ledamöter på plats vid kommunfullmäktigemötet den 26 mars 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.  
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§ 36 Revidering av regler för partistöd 

  
 
 
§ 36/2020 
 

Revidering av regler för partistöd 
Dnr 2020/13 
 
 
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 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade regler för partistöd antas. 
 
Beslut lämnas till 
Gruppledare 
Kanslichef 
Författningshandboken 
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§ 37 Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 37/2020 
 

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 
Dnr 2016/325 
 
 
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 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun antas.  
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 38 Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av Maskinvägen 6 

  
 
 
§ 38/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av 
Maskinvägen 6 
Dnr 2020/25 
 
 
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 
 
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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Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Tf ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 39 Förvärv av fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 m.fl. 

  
 
 
§ 39/2020 
 

Förvärv av fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 
m.fl. 
Dnr 2020/75 
 
 
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) 
 
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 
Ingemar Basth (MP) yrkar på återremiss med motivering att de värdeutlåtanden som 
presenterat i ärendet inte ger en komplett sammanhållen helhetsbild av intäkter och 
kostnader gällande fastighetens/ernas ekonomiska utvecklingsmöjligheter.  Det talas om att 
mark kanske ska sparas och att det antingen är 400 tomter eller färre som kan komma att 
styckas upp. Detta behöver utredas vidare. Vad gäller till exempel egentligen ifråga om antal 
möjligt säljbara tomter? Det talas i konsultrapporterna om att det är mycket svårt att bedöma 
de kostnader som är förknippade med en exploatering av fastigheten. Detta behöver utredas 
vidare så att man får en samlad bild av vad den totala kostnaden för att exploatera området 
kan belysas ut fler perspektiv och ge en mer sammanhållen bild av kostnaderna innan en 
exploatering genomförs. Det behövs således ett betydligt bättre sifferunderlag då det rör sig 
om en stor investering för kommunen om affären genomförs.  I besiktningsprotokollet 
gällande fastighetens skick finns flera anmärkningar gällande fuktskador. Vidare har 
besiktningen inte kunnat genomföra en helhetsbesiktning gällande bland annat 
torpargrunderna. I det underlag som finns så påpekar man att bland annat 
grundsättningstypen är problematisk. Det är av yttersta vikt att en djupare undersökning 
görs i fråga om samtliga de fuktproblem som påtalats samt inte minst att hela 
grundsättningen mer utförligt granskas då det kan vara stora dolda reparationskostnader 
vilket negativt kan påverka fastighetens prisbild.  
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Klas Redin (S) yrkar avslag på förvärv av fastigheten Brunnsnäs 2:1 m.fl. med hänvisning till 
kommunens stora övriga investeringsbehov som väntar.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande 
om avslag.  
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Roland Karlsson (C), Mikael Levander (NU), Eva B Arnesson (KD), Adela Brkic Carlsson (L), 
Mats Bogren (NU) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera 
det och finner att det ska avgöras idag.  
 
Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag till beslut mot Klas Redins (S) och Jan-
Olof Sundhs (V) förslag om avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Nej-röst för yrkande om avslag.  
 
Vid upprop avges 18 ja-röster och 7 nej-röster.  
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation    
Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Mattias Josefsson (S), Leif Dahl (S), Mattias Remar 
(S) och Jan-Olof Sundh (V) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Tf. ekonomichef 
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§ 40 Budget- och verksamhetsplan 2020 - Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

  
 
 
§ 40/2020 
 

Budget- och verksamhetsplan 2020 - Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2019/711 
 
 
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 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns. 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Kanslichef 
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§ 41 Svar på motion om rekryteringsstrategi 

  
 
 
§ 41/2020 
 

Svar på motion om rekryteringsstrategi 
Dnr 2019/205 
 
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 

 
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 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar på återremiss med motiveringen att det motionssvaret gör 
gällande att motionen är under genomförande inom ramen för uppdraget att utveckla en 
handlingsplan för att göra Ulricehamns kommun till Sjuhärads bästa arbetsgivare när det i 
motionen yrkas att förvaltningen ska få i uppdrag att ta fram ett strategidokument för 
rekrytering av ny personal.  Kommunstyrelsens förslag till beslut ger inte svar på yrkandet i 
motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras i dag eller om det ska återremitteras och 
finner att det ska avgöras i dag.  
 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att så är fallet.  
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Reservation    
Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Mattias Josefsson (S), Mattias Remar (S) och Leif 
Dahl (S) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut lämnas till 
Personalchef 
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§ 42 Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Stadshus AB - Niclas Sunding 

  
 
 
§ 42/2020 
 

Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Stadshus 
AB - Niclas Sunding 
Dnr 2020/162 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Niclas Sunding (SD) befrias från uppdraget. 
 
Martin Berg (SD), Fästeredssund Björksäter 187, 523 62 Vegby, utses till styrelseledamot i 
Stadshus AB. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-03-19 avsäger sig Niclas Sunding (SD) uppdrag styrelseledamot i 
Stadshus AB 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Stadshus AB - Niclas Sunding 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Niclas Sunding (SD) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) föreslår att Martin Berg (SD) utses till styrelseledamot i Stadshus AB. 
 
Beslutet lämnas till 
Niclas Sunding 
Stadshus AB 
Kanslichef 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 43 Val av ledamot i val- och arvodesberedningen efter Catharina Örtendahl 
Rylid (M) 

  
 
 
§ 43/2020 
 

Val av ledamot i val- och arvodesberedningen efter 
Catharina Örtendahl Rylid (M) 
Dnr 2020/104 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ledamot i val- och arvodesberedningen utses Jan Holmin (M), Marbäcksvägen 23,  
523 31 Ulricehamn. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-27, § 27, att befria Catharina Örtendahl Rylid (M) 
från uppdraget som ledamot i val- och arvodesberedningen. Val av ny ledamot i val- och 
arvodesberedningen bordlades till nästa möte 2020-03-26.  
 
Beslutsunderlag 
  
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår att Jan Holmin (M) utses till ledamot i val- och 
arvodesberedningen. 
 
Beslutet lämnas till 
Ny ledamot 
Val- och arvodesberedningen 
Löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 


