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§ 99 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 99/2020 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista, med beskrivna förändringar, fastställs. 
 
Sammanfattning 
Kerstin Berggren (MP) har lämnat in ett initiativärende gällande att kommunstyrelsen tar ett 
politiskt beslut om fritids i Grönahög ska flyttas till Gällstad eller inte. Kerstin Berggren (MP) 
föredrar ärendet.  
 
Ordföranden öppnar upp för fler föredragningar under dagen och det bestäms att ärende 9 
Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2020 ska föredragas.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår att initiativärendet läggs till som punkt 20 på dagens ärendelista. 
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§ 100 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 100/2020 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden, Roland Karlsson (C), informerar om möten och händelser som har varit sedan 
förra sammanträdet med kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-05-07 

 Sida 6 av 30 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 101 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 101/2020 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 102 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-05-07 

  
 
 
§ 102/2020 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-05-07 
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 
  
 Enligt aktuell delegationsordning 
1 Juridiska ärenden 
2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 105/2020, 127/2020 

Nr 2020/93, 2020/114 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2020-02-17, 2020-03-02 

2.17 Nr 150/2020, 171/2020 
Nr 2020/160 
Beslut på kommunens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-03-17, 2020-03-26 

2.20 Nr 151/2020 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2020-03-16 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 112/2020, 153/2020 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2020-03-04, 2020-03-19 

3.19 

Nr 166/2020 
Beslut om omdisponering av kommunstyrelsens internbudget inom sektor 
välfärd 
Socialchef 2020-03-23 

4 Upphandlingsärenden 
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5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 146/2020 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning, eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-03-17 

5.3 

Nr 142–143/2020, 148/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-03-18, 2020-03-17 

5.7 

Nr 109/2020 
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 
Exploateringsingenjör 2020-03-03 

5.8 

Nr 144/2020 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-03-18 

5.9 

Nr 108/2020 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för arr genomföra 
detaljplan eller fastighetsplan vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats 
Exploateringschef 2020-03-02 

5.10 

Nr 136/2020 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2020-03-04 

5.14 

Nr 169/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Handläggare exploatering 2020-03-24 

5.19 Nr 155/2020, 158/2020 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2020-03-11, 2020-02-06 
 

5.21 Nr 106/2020, 113/2020, 121/2020, 123–124/2020, 128/2020, 156–
157/2020,  
159–162/2020, 167/2020, 176/2020 
 2020/106, 2020/111, 2020/107, 2020/121–122, 2020/123, 2020/165–166,  
2020/163–164, 2020/168, 2020/170, 2020/149, 2020/172 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare 2020-03-02, 2020-03-04, 2020-03-20, 2020-03-30 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
7.11 c Nr 152/2020, 154/2020 

Beslut om visstidsanställning inom budget 
Enhetschef 2020-03-03, 2020-03-20 
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8 Personalärenden 
8.1 Nr 101/2020, 102/2020, 104/2020, 111/2020, 126/2020, 129/2020, 

132/2020, 140/2020, 147/2020, 168/2020, 172/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-02-28, 2020-02-27, 2020-03-04, 2020-02-28 
Rektor 2020-02-21, 2020-03-03, 2020-03-05, 2020-03-10, 2020-03-20 
Sektorchef 2020-03-26 

8.4 Nr 125/2020 
Fastställning av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2020-03-02 

8.16 Nr 138/2020 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Sektorchef 2020-03-03 

8.19 b Nr 133/2020 
Uppsägning på grund av personliga skäl 
Sektorchef 2020-03-09 

8.20 Nr 110/2020 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Personalchef 2020-02-28 

9 Planärenden 
9.3 Nr 122/2020, 173/2020, 175/2020 

Nr 2019/653, 2020/49, 2019/721 
Beslut om planbesked 
Sektorchef 2020-03-04, 2020-03-27, 2020-03-27 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 107/2020, 135/2020 

Teckna avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom 
beslutad investerings- eller driftbudget 
Enhetschef 2020-03-02 
Gatuingenjör 2020-03-10 
 

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

12.22 Nr 139/2020 
Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan kommun 
samt beslut i fråga om mottagande av ärende 
Enhetschef 2020-03-13 

12.31 a Nr 130–131/2020 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i 
Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2020-03-06 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
16.8 Nr 120/2020 

Nr 2020/30 
Avge yttrande/svar till skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller 
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liknande i anmälningsärenden 
Rektor 2020-02-03 

17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.1 Nr 103/2020, 134/2020, 137/2020, 145/2020, 163/2020, 164–165/2020, 

170/2020 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2020-03-04, 2020-03-06, 2020-03-11, 2020-03-12, 2020-
03-18, 2020-03-24 

22.2 Nr 141/2020, 149/2020, 174/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-03-09, 2020-03-17, 2020-03-18 

22.3 Nr 114–119/2020 
Beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och pedagogisk omsorg 
Sektorchef 2020-02-24 

30.1 Nr 142/2020 
2020/19 
Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 103 Svar på motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 

  
 
 
§ 103/2020 
 

Svar på motion om att göra Stora torget mer 
tillgängligt för alla 
Dnr 2018/540 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag att anlägga ett nytt diagonalt 
gångstråk över Stora torget i enlighet med motionens förslag. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christina Bernevång (KD) att 
diagonalgången på Stora torget bör byggas om för att öka tillgängligheten för 
funktionshindrade och framkomligheten för barnvagnar. Sträckan över torget föreslås 
utformas på samma sätt som den markstensbelagda gången utmed Storgatan.  
 
2019-09-26 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ” Ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen för beräkning av kostnaden att bifalla motionen 
innan beslut fattas” 
 
Behovet av att åtgärda den stenbelagda gången över torget bedöms vara litet då det 
finns alternativ väg att välja. En kostnadsberäkning finns nu bilagd ärendet. 
Förvaltningens bedömning är att kostnaderna överstiger nyttan med ombyggnationen. 
Bedömningen är att det finns andra tillgänglighetsåtgärder som är mer angelägna att 
åtgärda före denna insats i relation till nyttan och kostnaden. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-03-19 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 
3 Kostnadsberäkning för tillgänglighetsanpassning av Stora torget 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning att kostnaderna överstiger nyttan med ombyggnationen då 
det finns alternativ väg som är tillgänglig. Bedömningen är att det finns andra 
tillgänglighetsåtgärder som är mer angelägna att åtgärda före denna insats.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Klas Redin (S), Kerstin Berggren (MP), Adela Brkic Carlsson (L) och Martin Berg (SD) yrkar 
bifall till Sebastian Gustavssons (M) yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut eller 
enligt Sebastians Gustavssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen har fattat beslut 
enligt Sebastian Gustavssons (M) yrkande.  
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§ 104 Partistöd 2020 

  
 
 
§ 104/2020 
 

Partistöd 2020 
Dnr 2020/92 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partistöd 2020 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
 
S  47 300 kr   (10)  141 900 kr 
NU 47 300 kr   (9)  127 710 kr 
C  47 300 kr   (8)  113 520 kr 
M 47 300 kr    (8) 113 520 kr   
SD  47 300 kr   (6)  85 140 kr  
MP  47 300 kr    (2)  28 380 kr 
V  47 300 kr   (2)   28 380 kr 
L  47 300 kr    (2)   28 380 kr 
KD  47 300 kr    (2)  28 380 kr 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa grundstöd 425 700 kr  Summa mandatstöd 695 310 kr  
 
Totalt 1 121 010 kr 
 
Sammanfattning 
I Kommunallagen (KL) 4 kap §§ 29 – 32 regleras det kommunala partistödet. Syftet med 
partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partistöd 2020 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
 
S  47 300 kr   (10)  141 900 kr 
NU 47 300 kr   (9)  127 710 kr 
C  47 300 kr   (8)  113 520 kr 
M 47 300 kr    (8) 113 520 kr   
SD  47 300 kr   (6)  85 140 kr  
MP  47 300 kr    (2)  28 380 kr 
V  47 300 kr   (2)   28 380 kr 
L  47 300 kr    (2)   28 380 kr 
KD  47 300 kr    (2)  28 380 kr 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa grundstöd 425 700 kr  Summa mandatstöd 695 310 kr  
 
Totalt 1 121 010 kr 
 
Protokollsanteckningar 
Mikael Levander (NU), Leif Dahl (S), Emma Magnusson (S), Victor Sundh (C), Mats Bogren 
(NU), Sten Selin (L) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen av 
ärendet. 
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§ 105 Ansökan om investeringsmedel för upprustning av bryggor 

  
 
 
§ 105/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för upprustning av 
bryggor 
Dnr 2020/39 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringen för upprustning av bryggor, 0,65 mnkr, kan finansieras i investeringsbudgeten 
för 2020 via ombudgetering av medel från projektet Järnvägsbroar, projektnummer 41263, 
enligt 2019 års investeringsbudget.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för upprustning av bryggor, 0,65 mnkr. Medlen 
ska användas till att rusta upp bryggor i anslutning till de renoverade järnvägsbroarna och 
avser en sträcka på cirka 230 meter vid Fiskestugan. Behovet av att rusta upp bryggorna är 
stort och genomförs inte detta kommer bryggorna behöva rivas. 
 
Beslut fattas av kommunfullmäktige då medlen från början var avsedda för annat ändamål 
enligt investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet 
med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringen innebär 
inga förändrande driftskostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-03-27 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl reparation av bryggorna från Ågatan förbi Fiskestugan 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringen för upprustning av bryggor, 0,65 mnkr, kan finansieras i investeringsbudgeten 
för 2020 via ombudgetering av medel från projektet Järnvägsbroar, projektnummer 41263, 
enligt 2019 års investeringsbudget.  
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§ 106 Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2020 

  
 
 
§ 106/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 
2020 
Dnr 2020/130 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2020, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2020, 13,5 mnkr.  
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 13,5 mnkr avsatt i 
investeringsbudgeten 2020 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av 
komponenter som ingår i underhållsplanen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan 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 driftskostnadskonsekvenser beaktas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-03-14 från tf servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för planerat 

underhåll 2020 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2020, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2020. 
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§ 107 Bidrag 2020 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 107/2020 
 

Bidrag 2020 till studieförbund verksamma i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/191 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbunds styrelse 
beslutade år 2017 en rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala 
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 
Fördelning av kommunbidrag om 460 800 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns 
kommun 2020 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för 
studieförbunden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-03-30 från tf servicechef  
2 Kommunbidrag 2020 enligt Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag om totalt 460 800 kr till studieförbund för 2020 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  85 918,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst  16 158,00 kr  
Folkuniversitetet  8 155,00 kr  
Studiefrämjandet  81 381,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan  231 237,00 kr  
NBV Borås  5 697,00 kr  
Medborgarskolan  8 778,00 kr  
Sensus  23 009,00 kr  
Ibn Rushd  49,00 kr 
Kulturens  416,00 kr  
 
Totalt  

     
  460 800,00 kr  
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Förslag till beslut på mötet 
Martin Berg (SD) lämnar ett ändringsyrkande som lyder: att bevilja bidrag om totalt 460 751 
kr till studieförbunden för 2020 enligt Sverigedemokraternas yrkande. Martin Berg (SD) 
yrkar också avslag på ordförandens förslag till beslut.  
 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa möte.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att fatta beslut enligt ordförandens förslag 
till beslut eller enligt Martin Bergs (SD) ändringsyrkande. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång;  
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut  
Nej-röst för Martin Bergs ändringsyrkande 
 
Mötet ajourneras 15.15-15.26. 
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta om att ärendet ska bordläggas till 
nästa sammanträde med kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har 
beslutat att bordlägga ärendet till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Studieförbunden 
Tf Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
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§ 108 Försäljning av fastigheten Ulricehamn Gällstad 1:155 (Tolsgården) 

  
 
 
§ 108/2020 
 

Försäljning av fastigheten Ulricehamn Gällstad 1:155 
(Tolsgården) 
Dnr 2020/156 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet avseende försäljning av fastigheten 
Ulricehamn Gällstad 1:155 för köpeskillingen 1,65 mnkr. 
 
Sammanfattning 
Kommunens upphandlade mäklare, Svensk Fastighetsförmedling i Ulricehamn, fick i 
uppdrag att sälja den kommunägda fastigheten Ulricehamn Gällstad 1:155 (Tolsgården) för 
utgångspriset 695 000 kronor eller högsta bud efter budgivning. Flera bud lades på 
fastigheten, vilket ledde till ett vinnande bud om 1,65 mnkr. 
 
Kommunen och köparen undertecknade 2020-02-20 respektive 2020-02-19 ett 
köpekontrakt rörande försäljning av fastigheten Gällstad 1:155 för köpeskillingen 1,65 mnkr. 
Köpekontraktet är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om att 
godkänna kontraktet och att beslutet vinner laga kraft.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-03-31 från samhällsbyggnadschef 
2 Köpekontrakt 
3 Objektbeskrivning 
4 Översiktlig karta 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet avseende försäljning av fastigheten 
Ulricehamn Gällstad 1:155 för köpeskillingen 1,65 mnkr. 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-05-07 

 Sida 20 av 30 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 109 Svar på granskningsrapport om kommunen tillhandahåller korttidsboende 
i tillräcklig omfattning 

  
 
 
§ 109/2020 
 

Svar på granskningsrapport om kommunen 
tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning 
Dnr 2019/142 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning och översänder svaret till 
revisorerna. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av om kommunen tillhandahåller 
korttidsboende i tillräcklig omfattning. Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen 2019-
01-21. Rapporten visar att:  

 Brister i korrelation mellan antalet boendeplatser och behov orsakar extra kostnader 
 Verksamhetsmål saknas inom granskat område 
 Kostnadsutvecklingen för särskilt boende per plats har ökat med 23 %-enheter mellan 

åren 2015-2017. Kostnadsutvecklingen i riket och kommuner jämförbara med 
Ulricehamn var ca 8 %-enheter 

 Det finns anledning att genomföra förändringar i mottagandet efter utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård så att onödiga kostnader inte uppstår, varken i kommunen 
eller inom sjukvården.  

 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-03-02 från socialchef  
2 Revisionsrapport - Granskning om kommunen 

tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning och översänder svaret till 
revisorerna. 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Socialchef 
Hemsidan 
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§ 110 Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg 

  
 
 
§ 110/2020 
 

Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg 
Dnr 2020/147 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun antar avtalsförslaget gällande Utväg Södra Älvsborg.  
 
Sammanfattning 
Utväg Södra Älvsborg bedriver vård och stöd genom enskilda samtal och gruppverksamhet 
till våldsutsatta och deras barn samt påverkansinsatser för våldsutövare. Verksamheten 
finansieras av Boråsregionens kommuner, Lerum, Alingsås samt södra och västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Finansieringen föreslås vara 50 procent för Västra Götalandsregionen 
och 50 procent från kommunerna. För Ulricehamns kommuns del skulle det innebära en 
kostnad på 204 577 kr för 2020. Medel för detta finns avsatt i sektor välfärds budget för 
2020.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-03-20 från socialchef 
2 Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg 2020-01-10 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun antar avtalsförslaget gällande Utväg Södra Älvsborg.  
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Socialchef 
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§ 111 Rättelse i antagen detaljplan för Vist 10:2 

  
 
 
§ 111/2020 
 

Rättelse i antagen detaljplan för Vist 10:2 
Dnr 2020/146 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Justeringen av den felaktiga gränslinjen i antagen detaljplan för Vist 10:2 m.fl. godkänns. 
 
Sammanfattning 
En rättelse behöver göras i detaljplanen för Vist 10:2 m.fl. (UBAB), vilken antogs av 
kommunstyrelsen den 4 juni 2018. Rättelsen avser två ändringar där en del av en 
egenskapsgräns ändras till en administrativ gräns, som anger upphävandet av strandskydd. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-03-18 från samhällsbyggnadschef  
2 Plankarta rättad 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Justeringen av den felaktiga gränslinjen i antagen detaljplan för Vist 10:2 m.fl. godkänns. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 112 Svar på medborgarförslag om att kommunen bör skjuta till extra resurser 
till simhallen 

  
 
 
§ 112/2020 
 

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör 
skjuta till extra resurser till simhallen 
Dnr 2019/727 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte anses vara en hållbar och 
långsiktig investering med tanke på diskussion om renovering av nuvarande simhall 
alternativ nybyggnation. 
 
Sammanfattning 
Medborgarförslag om att investera i en ny vattenrutschkana i sim- och sporthallen. 
 
Under slutet av förra året inspekterades rutschkanan och bedömdes då som farlig att åka i. 
Den stängdes av i och med inspektionen. Förvaltningen har tittat över möjligheten att 
renovera nuvarande konstruktion, men den bedöms som utsliten och inte möjlig att 
renovera. En ny konstruktion är inte heller möjlig att göra då en ny vattenrutschkana kräver 
en egen landningsbassäng för att godkännas. Det innebär ombyggnation av nuvarande lokal 
för att klara kraven. Bedömningen är, med tanke på att frågan om renovering av badhus eller 
byggnation av nytt bad, att det inte är en långsiktig och hållbar investering. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-03-18 från tf servicechef  
2 Medborgarförslag om att kommunen bör skjuta till extra resurser till simhallen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte anses vara en hållbar och 
långsiktig investering med tanke på diskussion om renovering av nuvarande simhall 
alternativ nybyggnation. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sandra Alsterfält 
Tf servicechef 
Kultur- och fritidschef 
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§ 113 Svar på medborgarförslag om att tekniksupporten i biblioteket ska lämna 
en lista på företag som erbjuder IKT-support i hemmet 

  
 
 
§ 113/2020 
 

Svar på medborgarförslag om att tekniksupporten i 
biblioteket ska lämna en lista på företag som 
erbjuder IKT-support i hemmet 
Dnr 2019/651 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte ligger i bibliotekets uppdrag att 
upprätta en sådan lista, samt att det finns risker med att den skulle vara missvisande och 
inaktuell, samt att nya aktörer riskeras att missgynnas. 
 
Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit till kommunen från Nils-Werner Claesson. I 
medborgarförslaget skriver förslagsställaren att tekniksupporten på onsdagar i biblioteket 
ska lämna ut en lista på företag som erbjuder IKT-support i hemmet med RUT-avdrag i 
samband med besöket.  
 
Kommunen får inte konkurrera med privata aktörer.  
Tekniksupporten på biblioteket är en del i det digitala arbete som föreskrivs i Bibliotekslagen 
och som även är ett uppdrag i den kommunala biblioteksplanen. 
Att sammanställa en lista med aktörer som kan göra RUT-avdrag i samband med besök 
bedöms inte vara möjlig att upprätta. En sådan lista kan snabbt bli inaktuell och biblioteket 
har inte möjlighet att uppdatera och den kan då bli missvisande, men också att nya aktörer 
missgynnas. Det ingår inte heller i bibliotekets uppdrag att upprätta listor på kommersiella 
företag som använder sig av RUT avdrag. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-03-26 från tf servicechef  
2 Medborgarförslag om att tekniksupporten i biblioteket ska lämna en lista på företag 

som erbjuder IKT-support i hemmet 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte ligger i bibliotekets uppdrag att 
upprätta en sådan lista, samt att det finns risker med att den skulle vara missvisande och 
inaktuell, samt att nya aktörer riskeras att missgynnas. 
 
Beslut lämnas till 
Nils-Werner Claesson 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 
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§ 114 Ansökan om investeringsmedel till ombyggnad av nya toaletter på 
Timmele skola 

  
 
 
§ 114/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel till ombyggnad av nya 
toaletter på Timmele skola 
Dnr 2020/148 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad för nya toaletter, 1,6 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Nya toaletter Timmele skola 1,0 mnkr och Ej kända projekt 0,6 mnkr i 
investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad för nya toaletter, 1,6 mnkr. 
Investeringen möjliggör att uppfylla riktvärdet 1 toalett per påbörjat 15-tal elever. 
Totalt saknas 5 toaletter. Ursprunglig budget på 1,0 mnkr var baserat på ett annat utförande 
där det ej avsågs att utföra så mycket rivning och avväxlingar. 
 
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 2020-03-14 från tf servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel till ombyggnad 

av nya toaletter på Timmele skola 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad för nya toaletter, 1,6 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Nya toaletter Timmele skola 1,0 mnkr och Ej kända projekt 0,6 mnkr i 
investeringsbudgeten för 2020. 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 115 Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2020 

  
 
 
§ 115/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2020 
Dnr 2020/73 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse 
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten 2020.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.  
 
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 2020-03-29 från kommunchef  
2 Inventarier 2020 - Övergripande kontorsmöbler 
3 Inventarier kanslifunktion 2020 
4 Inventarier sektor lärande 2020 
5 Inventarier sektor välfärd 2020 
6 Investeringskalkyl verksamhetsinventarier 2020 
7 Sammanställning inventarieanskaffning 2020 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse 
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten 2020.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef 
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§ 116 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-05-07 

  
 
 
§ 116/2020 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-05-
07 
Dnr 2019/641 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning  

1. Direktionsprotokoll 2020-03-20 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 117 Initiativärende - Att kommunstyrelsen tar ett politiskt beslut om fritids i 
Grönahög ska flyttas till Gällstad eller inte 

  
 
 
§ 117/2020 
 

Initiativärende - Att kommunstyrelsen tar ett 
politiskt beslut om fritids i Grönahög ska flyttas till 
Gällstad eller inte 
Dnr 2020/249 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning 
 
Sammanfattning 
Kerstin Berggren (MP) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om att KS tar ett 
politiskt beslut vad det gäller om Fritids i Grönahög skall flyttas till Gällstad eller inte. 
 
Beslutsunderlag 

1 Initiativärende - Att kommunstyrelsen tar ett politiskt beslut om fritids i Grönahög ska 
flyttas till Gällstad eller inte  

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.  
 
 
 
 
 


