
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-06-01 

 Sida 1 av 47 

Tillkännagivande av justerat protokoll 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-06-01 
Paragrafer 137-165 
Datum då anslaget 
publiceras 2020-XX-XX 

Datum då publiceringen 
upphör 2020-XX-XX 

Förvaringsplats för 
protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………………… 
Underskrift  
Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
Tid och plats Måndag den 1 juni 2020 kl. 08:00-15:47, i Kommunfullmäktiges 

sessionssal, Stadshuset 
  

Paragrafer 137-165 
  

Beslutande 
ledamöter 

Roland Karlsson C Ordförande 
Wiktor Öberg M Vice ordförande 
Klas Redin S  
Mikael Dahl C  
Niclas Sunding SD  
Mikael Levander NU  
Sebastian Gustavsson M  
Lisa Åkesson NU  
Kerstin Berggren MP  
Mats Bogren NU  
Adela Brkic Carlsson L  

  
Tjänstgörande  
ersättare 

Emma Magnusson S Ers. Celso Silva Goncalves (S) 
Leif Dahl S Ers. Inga-Kersti Skarland (S) 
Frida Edberg KD Ers. Eva Arnesson (KD) 
Martin Berg SD Ers. Aila Kiviharju (SD) 

  
Ersättare Ziad Makrous C  

Victor Sund C  
Liselotte Andersson C  
Tommy Mårtensson S  
Bengt Bogren SD  
Sten Selin L  
Evelina Karlsson V  
   

  
Justerare 

 
Sebastian Gustavsson (M) 

Justeringsdag Fredag 5 juni 

  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-06-01 

 Sida 2 av 47 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Övriga Håkan Sandahl kommunchef 
Magnus Andersson Neumann socialchef 
Anna-Lena Johansson tf servicechef 
Ulrica Fagerson ekonomichef 
Roland Ödh personalchef 
Eva Wallin kommunikationschef 
Andreas Ekman  tf samhällsbyggnadschef 
Lena Brännmar kanslichef 
Susanne Åhman planeringschef 

  
Allmänheten Öppet sammanträde §§ 144-165 

 
Underskrifter  

 

 
Sekreterare ________________________ 

  Maria Winsten 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Roland Karlsson 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 Sebastian Gustavsson  

 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-06-01 

 Sida 3 av 47 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning  
§ 137 Fastställelse av ärendelista ............................................................................................................4 

§ 138 Kommunstyrelsens information ...................................................................................................5 

§ 139 Förvaltningens information ..........................................................................................................6 

§ 140 Val till kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande ...............................................................7 

§ 141 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-06-01 ...................................................................8 

§ 142 Antagande detaljplan Tingslyckan 10, Markuslyckedreven 8, Ulricehamn ...............................12 

§ 143 Antagande detaljplan del av Bogesund 1:230 Bergsäter ............................................................13 

§ 144 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2020 SoL och LSS ..........................................14 

§ 145 Inriktningsbeslut för ny trafiklösning vid Marknadsplatsen .......................................................15 

§ 146 Ansökan om investeringsmedel till förvärv av fastigheten Gällstad 1:46 f d. Stickeriet ...........17 

§ 147 Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
 kommuner inom Sjuhärad .................................................................................................................19 

§ 148 Budget och verksamhetsuppföljning april 2020 .........................................................................20 

§ 149 Revidering av riktlinjer för färdtjänst .........................................................................................21 

§ 150 Revidering av riktlinjer för riksfärdtjänst ...................................................................................23 

§ 151 IKT-plan 2020 - Sektor lärande ..................................................................................................24 

§ 152 Handlingsplan - Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 .....................25 

§ 153 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024 .........................27 

§ 154 Bidrag 2020 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun .........................................28 

§ 155 Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 .............................................................................................31 

§ 156 Intern kontrollplan för 2020 .......................................................................................................32 

§ 157 Rättelse i antagen detaljplan för Näsboholm 1:1 m.fl, i Marbäck, Ulricehamns kommun ........33 

§ 158 Planprioriteringslistan hösten 2020 ............................................................................................34 

§ 159 Begäran om ny överenskommelsetid för förskoleverksamhet bedriven i form av intraprenad ..37 

§ 160 Återrapportering sektionering av spårbelysning, Lassalyckan ...................................................39 

§ 161 Svar på medborgarförslag gällande att sälja överbliven skolmat till personal och elever ..........40 

§ 162 Ansökan om ombudgeterade investeringsmedel till underhåll simhallen ..................................41 

§ 163 Ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2020 ......................................42 

§ 164 Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik ....................................................................44 

§ 165 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-06-01 ............................................................46 

 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-06-01 

 Sida 4 av 47 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 137 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 137/2020 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista, med beskrivna förändringar, fastställs. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden, Roland Karlsson (C), informerar om att det på beredande utskottet beslutades 
att det skulle vara föredragning även på ärende 9 Inriktningsbeslut för ny trafiklösning på 
Marknadsplatsen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Ordföranden (C) föreslår att Val till kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande läggs till 
som ärende 5.  
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§ 138 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 138/2020 
 

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

  
 
 
§ 139/2020 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 140 Val till kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande 

  
 
 
§ 140/2020 
 

Val till kommunstyrelsens arbetsgrupp 
välfärd/lärande 
Dnr 2020/319 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ziad Makrous (C) utses som ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande. 
 
Sammanfattning 
Anders Andersson (C) har befriats från sitt uppdrag i kommunstyrelsen. Anders Andersson 
hade också uppdrag i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande och därför behöver 
kommunstyrelsen välja ny ledamot till uppdraget.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) föreslår att Ziad Makrous (C) utses som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp välfärd/lärande. 
 
Beslut lämnas till 
Kansliet (2) 
Löneassistent 
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§ 141 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-06-01 

  
 
 
§ 141/2020 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-06-01 
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. 
 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 188/2020, 229/2020 
Nr 2020/55 
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 2020-04-07, 2020-04-22 

1.30 

Nr 208/2020 
Nr 2020/214 
Undertecknande av avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden 
inom det egna verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet inte är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt 
Enhetschef exploatering 2020-04-16 

1.32 

Nr 200/2020 
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 
Sektorchef MSB 2020-04-09 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 202/2020, 211–216/2020, 228/2020, 253/2020, 255-256/2020, 274/2020, 

275/2020, 276/2020, 277/2020, 282/2020 
Nr 2020/212, 2020/207, 2020/209, 2020/208, 2020/138, 2020/212, 2020/212, 

2020/212, 2020/212, 2020/139, 2020/139, 2020/212 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 

eller motsvarande 
Enhetschef 2020-04-16, 2020-04-28, 2020-04-28, 2020-05-05, 2020-05-06 
Sektorchef 2020-05-05, 2020-05-05 
Verksamhetschef 2020-03-09 

3 Ekonomiärenden 

3.20 
Nr 225/2020 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro, samt 
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disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-04-06 

4 Upphandlingsärenden 

4.3 

Nr 279/2020 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor och 
tjänster inom budget och eget verksamhetsområde 
Sektorchef 2020-05-06 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 194/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-04-08 

5.6 

Nr 193/2020, 221/2020 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-04-08, 2020-04-21 

5.14 

Nr 180–181/2020, 192/2020, 198/2020, 210/2020, 227/2020, 245/2020, 
262/2020, 272/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov med mera 
Exploateringsingenjör 2020-04-08, 2020-04-14, 2020-04-17, 2020-04-27, 
2020-04-28, 2020-05-04 
Handläggare 2020-04-03, 2020-03-12 

5.19 

Nr 183/2020, 280/2020 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef fastighet 2020-03-24, 2020-04-28 

5.21 

Nr 189-191/2020, 209/2020, 260-261/2020, 263/2020 
Nr 2020/186, 2020/206, 2020/210, 2020/203, 2020/246-247, 2020/248 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare 2020-04-08, 2020-04-17, 2020-04-28, 2020-04-28 

5.26 

Nr 252/2020 
nr 202/225 
Avge yttrande i fastighetsärenden – avseende PBL 
Enhetschef bygg 2020-04-17 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 

7.4 

Nr 250/2020, 251/2020 
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek, enhetsnivå 
Enhetschef 2020-03-23, 2020-04-22 

8 Personalärenden 

8.1 

Nr 186-187/2020, 199/2020, 205/2020, 206/2020, 207/2020, 217-218/2020, 
219/2020, 220/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020, 236/2020, 237/2020, 
238/2020, 239/2020, 240/2020, 241/2020, 242/2020, 243/2020, 246/2020, 
254/2020, 257/2020, 258-259/2020, 264/2020, 265/2020, 270-271/2020, 
278/2020, 281/2020 
Beslut om tillsättande, återsättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-04-07, 2020-02-11, 2020-04-15, 2020-04-14, 2020-04-17, 
2020-04-14, 2020-03-30, 2020-04-20, 2020-03-30, 2020-01-16, 2020-01-17, 
2020-03-12, 2020-03-24, 2020-04-24, 2020-03-23, 2020-04-20, 2020-04-21, 
2020-04-21, 2020-03-19, 2020-04-16, 2020-04-20, 2020-04-20, 2020-04-22, 
2020-05-04, 2020-05-05, 2020-05-06 
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Kommunchef 2020-04-01 
Verksamhetschef 2020-03-18, 2020-04-17 

8.4 

Nr 201/2020 
Fastställning av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2020-04-06 

8.8 

Nr 273/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 mån 
Verksamhetschef 2020-04-29 

8.16 

Nr 179/2020, 269/2020 
Avstängning på grund av svårare förseelse med mera 
Sektorchef barn och utbildning 2020-03-25, 2020-04-27 

8.20 

Nr 182/2020, 195/2020, 230–235/2020 
Tecknande och uppsägande av kollektivavtal 
Personalchef 2020-04-03, 2020-03-30, 2020-04-06 

9 Planärenden 

9.3 

Nr 177/2020 
Nr 2020/2 
Beslut om planbesked 
Sektorchef miljö och samhällsbyggnad 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 266/2020, 267/2020, 268/2020 

Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom beslutad 
investerings- eller driftbudget 
Enhetschef 2020-04-30 
Gatuingenjör 2020-04-30 
Sektorchef 2020-04-30 

11.10 Nr 196/2020 
Nr 2020/185 
Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef MSB 2020-04-09 

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

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

18.1 

Nr 197/2020, 244/2020 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Rektor 2020-04-15, 2020-04-20 

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

22.1  

Nr 203/2020, 204/2020, 226/2020, 247-249/2020 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2020-04-07, 2020-04-08, 2020-03-05, 2020-04-20 
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22.2 

Nr 178/2020, 184–185/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommunal grundskola 
Verksamhetschef 2020-03-31, 2020-04-06 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 142 Antagande detaljplan Tingslyckan 10, Markuslyckedreven 8, Ulricehamn 

  
 
 
§ 142/2020 
 

Antagande detaljplan Tingslyckan 10, 
Markuslyckedreven 8, Ulricehamn 
Dnr 2019/602 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen Tingslyckan 10, Markuslyckedreven antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig gruppbostad. Nuvarande 
detaljplan tillåter inte en expansion inom fastigheten då stora delar av fastigheten utgörs av 
prickmark, vilket innebär att marken inte får förses med byggnad.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Plankarta antagande detaljplan för Tingslyckan 10, Markuslyckedreven 
3 Planbeskrivning antagande för Tingslyckan 10 Markuslyckedreven_ 
4 Samrådsredogörelse antagande Tingslyckan 10, Markuslyckedreven 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen Tingslyckan 10, Markuslyckedreven antas. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 143 Antagande detaljplan del av Bogesund 1:230 Bergsäter 

  
 
 
§ 143/2020 
 

Antagande detaljplan del av Bogesund 1:230 
Bergsäter 
Dnr 2016/709 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för del av Bogesund 1:230 Bergsäter antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om 
att bidra till ny bostadsbebyggelse och god kommunal service. Avsikten är att omvandla ett 
skogsområde söder om det befintliga bostadsområdet Norra Fredriksberg till ett område med 
bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-27 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande för del av Bogesund 1 230 m.fl. Bergsäter 
3 Granskningsutlåtande antagande för del av Bogesund 1 230 m.fl. Bergsäter 
4 Plankarta antagande för del av Bogesund 1 230 m.fl. Bergsäter 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för del av Bogesund 1:230 Bergsäter antas. 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 144 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2020 SoL och LSS 

  
 
 
§ 144/2020 
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2020 
SoL och LSS 
Dnr 2020/238 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-29 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2020 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
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§ 145 Inriktningsbeslut för ny trafiklösning vid Marknadsplatsen 

  
 
 
§ 145/2020 
 

Inriktningsbeslut för ny trafiklösning vid 
Marknadsplatsen 
Dnr 2020/236 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer inriktningen att planera för ny trafiklösning i området vid 
Marknadsplatsen utifrån beskrivning. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med SÄRF tillskapa nya lokaler för 
räddningstjänstens behov. Nuvarande lokaler ska vara lämnade senast 2024-12-31. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att ändra detaljplanen för området så att trafiklösningen kan 
genomföras i huvudsak enligt detta inriktningsbeslut.  
 
Förvaltningen ges i uppdrag att söka finansieringslösningar, såsom exempelvis statlig 
medfinansiering, för att genomföra projektet. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamn växer och nya bostäder och verksamheter planeras i centralorten. Efter 
utbyggnaden av väg 40 till motorväg har mycket av infartstrafiken till Ulricehamn 
kanaliserats via Falköpingsvägen. Detta sammantaget innebär att trafiksituationen i de två 
cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen förändras. 
 
Förvaltningen har utifrån förväntad exploatering och befolkningstillväxt beräknat de 
framtida trafikmängderna i området med utgångspunkt från prognosår 2040 samt studerat 
kapaciteten i befintligt trafiksystem. Beräkningarna visar att befintligt trafiksystem kommer 
att bli överbelastat och att trafiken kommer att stå helt stilla under i första hand 
eftermiddagarna. Problemen med växande köer kring cirkulationsplatserna bedöms vara 
akuta omkring år 2027-2028. 
 
För att långsiktigt säkerställa framkomligheten genom området och undvika överbelastning 
behöver den östra cirkulationsplatsen flyttas åt nordost och förses med extra svängfällt. 
Därigenom skapas utrymme mellan de båda cirkulationsplatserna, som i dag är för litet, och 
kollektivtrafiken ges ett bättre flöde tack var de extra svängfälten. 
 
För att stärka kopplingen som ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik planeras för en 
planskild passage av väg 157 mellan de båda cirkulationsplatserna. Passagen blir också viktig 
för att knyta ihop centrum med området Bronäs som enligt framtaget planprogram ska 
omvandlas från industriområde till attraktiva centrum- och kollektivtrafiknära 
bostadsområden med plats för upp till 1 000 bostäder och övrig samhällsservice. 
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Som en del av utvecklingen av Bronäsområdet behöver nuvarande brandstation flyttas för att 
undvika utryckning genom de nya bostadsområdena. När befintlig brandstationsbyggnad 
rivits finns plats att flytta den östra cirkulationsplatsen enligt beskrivningen ovan. 
 
Ombyggnationen är kostnadsberäknad till ca 30 mkr varav upp till 50 % bedöms kunna sökas 
som statlig medfinansiering. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-24 från samhällsbyggnadschef 
2 Marknadsplatsens trafikutveckling 2018-12-03 
3 Marknadsplatsen illustration av ny trafiklösning 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer inriktningen att planera för ny trafiklösning i området vid 
Marknadsplatsen utifrån beskrivning. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med SÄRF tillskapa nya lokaler för 
räddningstjänstens behov. Nuvarande lokaler ska vara lämnade senast 2024-12-31. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att ändra detaljplanen för området så att trafiklösningen kan 
genomföras i huvudsak enligt detta inriktningsbeslut.  
 
Förvaltningen ges i uppdrag att söka finansieringslösningar, såsom exempelvis statlig 
medfinansiering, för att genomföra projektet. 
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§ 146 Ansökan om investeringsmedel till förvärv av fastigheten Gällstad 1:46 f 
d. Stickeriet 

  
 
 
§ 146/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel till förvärv av 
fastigheten Gällstad 1:46 f d. Stickeriet 
Dnr 2020/199 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvärv av Gällstad 1:46 enligt upprättat köpekontrakt godkänns.  
 
Anslår investeringsmedel, 3,6 mnkr, för förvärvet inklusive beräknad stämpelskatt om ca 0,1 
mnkr. 
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. 
 
Eventuella övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 när 
kostnadsberäkningen för en ytterligare ombyggnation av lokalen är känd. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Gällstad 1:46, 3,6 
mnkr. Investeringen möjliggör att museisamlingen i Röshult kan flyttas till andra lokaler. 
 
Fastigheten ligger i bra läge på Boråsvägen i Gällstad. Den har en areal om 3 339 kvm och är 
bebyggd med en industrilokal, med en lokalyta om 1 800 kvm. Plan 2 har en yta om 900 kvm 
och skall användas för museisamlingen. Det finns utöver lokalytan källare om 700 kvm, som 
också skall användas för museisamlingen. 
 
Lokalen för museisamlingen behöver efter genomfört köp byggas om för ett uppskattat 
belopp på cirka 6 mnkr för att anpassas till verksamhetens behov. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Eventuella övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 när 
kostnadsberäkningen för en ytterligare ombyggnation av lokalen är känd. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-17 från tf. servicechef  
2 Investeringskalkyl till ansökan om förvärv av Gällstad 1.46 
3 Köpekontrakt Fastmax Ulricehamns kommun 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvärv av Gällstad 1:46 enligt upprättat köpekontrakt godkänns.  
 
Anslår investeringsmedel, 3,6 mnkr, för förvärvet inklusive beräknad stämpelskatt om ca 0,1 
mnkr. 
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. 
 
Eventuella övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021 när 
kostnadsberäkningen för en ytterligare ombyggnation av lokalen är känd. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar på återremiss med motveringen att få mer information kring vad 
kostnaden är för att ha samlingarna magasinerade idag, vad kommer den framtida driften av 
”museilagret” att vara och vilka konsekvenser får det för vår övriga kulturverksamhet? Finns 
det en risk att detta trycker bort övrig verksamhet då de ekonomiska ramarna inte kan höjas 
med motsvarande medel? Hur ser behovsanalysen ut för ytan som behövs? Hur ser 
samlingarna ut idag och dess skick? Hur kan vi säkerställa att samlingen kommer invånarna 
till gagn? 
 
Klas Redin (S) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) yrkande om återremiss.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet i dag eller återremittera 
det och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra det idag. Därefter frågar ordföranden 
om kommunstyrelsen kan besluta enligt ordförandens förslag till beslut och finner att så är 
fallet.  
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§ 147 Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 

  
 
 
§ 147/2020 
 

Avtal om samverkan inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad 
Dnr 2020/222 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad antas. 
 
Sammanfattning 
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9 
kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. Bedömning har 
gjorts att det är kommunfullmäktige som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-17 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Slutversion avtal om samverkan 
3 Sammanträdesprotokoll MBN 2020-04-01 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad antas. 
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§ 148 Budget och verksamhetsuppföljning april 2020 

  
 
 
§ 148/2020 
 

Budget och verksamhetsuppföljning april 2020 
Dnr 2020/268 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2020. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2020 prognostiseras uppgå till +1,6 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2020 är 
följaktligen 16,4 mnkr sämre än budget.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till 3,3 mnkr vid årets slut.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 19,7 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen är till 
största delen kopplad till återförda orealiserade reavinster från förvaltningen av 
pensionsmedel.  
 
Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 58,6 mnkr (2019: 20,9 mnkr). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-19 från ekonomichef 
2 Budgetuppföljning april 
3 Månadsrapport_2020-04-30_riskkontroll 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
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§ 149 Revidering av riktlinjer för färdtjänst 

  
 
 
§ 149/2020 
 

Revidering av riktlinjer för färdtjänst 
Dnr 2020/192 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för färdtjänst antas.  
 
Taxorna för det utökade färdtjänstområdet antas enligt nedanstående och gäller från och 
med 1 augusti 2020 
Egenavgift vuxen, Åldersgrupp 20 år 
och äldre   
Resor hela dygnet   
Ulricehamn – Bollebygd 194 kr/resa 
Ulricehamn – Mölndal 325 kr/resa 
Ulricehamn – Göteborg 325 kr/resa  
    
Egenavgift ungdom, Åldersgrupp 0-19 
år   
Resor hela dygnet   
Ulricehamn – Bollebygd 160 kr/resa 
Ulricehamn – Mölndal 262 kr/resa 
Ulricehamn – Göteborg 262 kr/resa 

 
Sammanfattning 
Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för färdtjänst antogs av kommunstyrelsen 
2016-10-05 § 257 och behöver nu revideras. En stor del av de föreslagna förändringarna i de 
nya riktlinjerna är formalia och förändringar i dispositionen för att innehållet ska bli 
tydligare och bättre anpassat till rådande lagstiftning.   
 
Två större förändringar föreslås dock i samband med revideringen och det gäller 
färdtjänstområdet och arbetsresor. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-07 från socialchef 
2 Riktlinjer för färdtjänst 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
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Riktlinjer för färdtjänst antas.  
 
Taxorna för det utökade färdtjänstområdet antas enligt nedanstående och gäller från och 
med 1 augusti 2020 
Egenavgift vuxen, Åldersgrupp 20 år 
och äldre   
Resor hela dygnet   
Ulricehamn – Bollebygd 194 kr/resa 
Ulricehamn – Mölndal 325 kr/resa 
Ulricehamn – Göteborg 325 kr/resa  
    
Egenavgift ungdom, Åldersgrupp 0-19 
år   
Resor hela dygnet   
Ulricehamn – Bollebygd 160 kr/resa 
Ulricehamn – Mölndal 262 kr/resa 
Ulricehamn – Göteborg 262 kr/resa 
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§ 150 Revidering av riktlinjer för riksfärdtjänst 

  
 
 
§ 150/2020 
 

Revidering av riktlinjer för riksfärdtjänst 
Dnr 2020/193 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjen för riksfärdtjänst antas. 
 
Sammanfattning 
Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för riksfärdtjänst antogs av 
kommunstyrelsen 2016-10-05 § 258 och behöver nu revideras. De förändringar som föreslås 
är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli tydligare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-07 från socialchef  
2 Riktlinje för riksfärdtjänst 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjen för riksfärdtjänst antas. 
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§ 151 IKT-plan 2020 - Sektor lärande 

  
 
 
§ 151/2020 
 

IKT-plan 2020 - Sektor lärande 
Dnr 2020/243 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar IKT-plan 2020 för sektor lärande.  
 
Sammanfattning 
Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande 
målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för 
att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 
 
I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och 
kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och 
kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner. 
 
I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla 
barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som 
förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt 
vara medie- och informationskompetenta. 
 
Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen 
till den nationella strategin. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IKT-plan 
2020 för sektor lärande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-28 från barn- och utbildningschef  
2 IKT-plan 2020 - Sektor lärande 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar IKT-plan 2020 för sektor lärande.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 152 Handlingsplan - Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-
2021 

  
 
 
§ 152/2020 
 

Handlingsplan - Ökad måluppfyllelse för alla elever i 
sektor lärande 2020-2021 
Dnr 2020/250 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Handlingsplan – Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor 
lärande 2020 – 2021. 
 
Sammanfattning 
Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet - både verksamheternas enskilda och det sektors-
övergripande - har rektorer, verksamhetschefer och skolchef identifierat ett antal områden 
som behöver prioriteras för att öka måluppfyllelsen för kommunens elever. 
Sektor lärande har tre fokusområden, vilka också är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet:  

 Digitalisering 
 Inkludering  
 Övergångar  

 
Sju faktorer som påverkar måluppfyllelse har identifierats. Därmed är dessa prioriterade 
inför analysarbetet, från enhetsnivå till sektornivå. De sju faktorerna är: 

 Betyg 
 Kön 
 Åtgärdsprogram 
 Nyanländas lärande 
 Skolnärvaro 
 Trygghet och studiero 
 Lärarbehörighet 

 
Som stöd i arbetet har sektor lärande utarbetat en handlingsplan för ökad måluppfyllelse för 
alla elever 2020 – 2021. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar Handlingsplan – 
Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020 – 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-30 från barn- och utbildningschef 
2 Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 
  
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Handlingsplan – Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor 
lärande 2020 – 2021. 
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Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
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§ 153 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-
2024 

  
 
 
§ 153/2020 
 

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 
matematik 2020-2024 
Dnr 2020/251 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige antar Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 
2020 – 2024. 
 
Sammanfattning 
Eftersom skillnaderna mellan årskurs 6 och 9 samt den låga måluppfyllelsen i matematik i 
årskurs 9 har uppmärksammats av verksamheterna under ett par års tid och att det trots 
insatser inte blivit någon förändring, valde sektor lärande att våren 2018 göra en extern 
genomlysning av matematikundervisningen i Ulricehamns kommun.  
 
I den genomlysning som gjordes identifierades ett flertal behov, bland annat ett behov att 
upprätta en långsiktig handlingsplan för matematikutvecklingen i Ulricehamns kommun. 
 
Med hänvisning till det som framkom så har sektor lärande upprättat en handlingsplan för 
ökad måluppfyllelse i matematik. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020 – 2024. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-30 från barn- och utbildningschef 
2 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige antar Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 
2020 – 2024. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
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§ 154 Bidrag 2020 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 154/2020 
 

Bidrag 2020 till studieförbund verksamma i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/191 
 
 
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  

 
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. 
 
Ärendet togs upp för behandling på kommunstyrelsen den 7 maj 2020 (§ 107/2020). Martin 
Berg (SD) lämnade ett ändringsyrkande som innebar att Ibn Rushd inte skulle beviljas bidrag 
från kommunen. Ordförandens ställde frågan om kommunstyrelsen avsåg att besluta enligt 
ordförandens förslag till beslut eller enligt Martin Bergs (SD) ändringsyrkande och fann att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
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Omröstning begärdes. Innan den hann genomföras ajournerades mötet. Efter ajourneringen 
föreslog ordföranden att ärendet skulle bordläggas och kommunstyrelsen beslutade att 
bordlägga ärendet. Ärendet tas upp igen vid dagens sammanträde. Debatten anses avslutad 
och omröstning ska genomföras.  
 
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  

 
Beslutsgång 
Ärendet påbörjades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-07 och tas upp där det 
avslutades då. Debatten anses vara avslutad och omröstning ska genomföras.  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut 
Nej-röst för Martin Bergs (SD) ändringsyrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 12 ja-röster till ordförandens förslag till beslut och 2 nej-röster för Martin Bergs (SD) 
ändringsyrkande och 1 avstår beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag till 
beslut.  
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Ledamöter/tjänstgörande ersättare  Ja Nej Avstår 

Klas Redin S X   
Mikael Dahl C X   
Emma Magnusson S X   
Niclas Sunding SD  X  
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M X   
Lisa Åkesson NU X   
Leif Dahl S X   
Kerstin Berggren MP X   
Mats Bogren NU X   
Frida Edberg KD   X 
Adela Brkic Carlsson L X   
Martin Berg SD  X  
Wiktor Öberg M X   
Roland Karlsson C X   
Summa  12 2 1 

 
 
Reservation 
Niclas Sunding (SD) och Martin Berg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
ändringsyrkandet.  
 
Beslut lämnas till 
Studieförbunden 
Tf Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
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§ 155 Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 

  
 
 
§ 155/2020 
 

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 
Dnr 2020/215 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 antas. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer 
för Bidragssystem till fönsterbyte och byte av ventilationsdon i enlighet med åtgärdsplanen. 
Medel för genomförande av åtgärdsplanen, 200 000 kr per år varav 50 % söks i statlig 
medfinansiering, hanteras i budget för 2021. 
 
Sammanfattning 
Kommunen genomförde under 2018 en bullerkartläggning av hela kommunen som visar att 
ca 12 % av invånarna (ca 3 000 personer) exponeras för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dB(A) 
vid sin bostadsfasad.  Nära hälften av invånarna i kommunen beräknas ha över 70 dB(A) 
maximal ljudnivå vid sin bostadsfasad. Av de som är utsatta för höga bullernivåer störs de 
flesta av kommunal infrastruktur. 
 
Med utgångspunkt från resultaten i bullerkartläggningen har förvaltningen arbetat fram 
förslag till Åtgärdsplan mot buller 2020-2025. Åtgärdsplanens syfte är att minska 
trafikbullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre boendemiljö för 
invånarna i Ulricehamns kommun. Åtgärdsplanen omfattar endast buller från den 
kommunala infrastrukturen och inriktas enbart på bostäder.  
 
Åtgärder som genomförs inom ramen för åtgärdsplanen fokuserar etappvis på de mest 
bullerutsatta befintliga boendemiljöerna i enlighet med Infrastrukturinriktning för framtida 
transporter i syfte att begränsa trafikbullrets negativa påverkan på människors hälsa. I ett 
första skede åtgärdas de fastigheter där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 65 dB(A), vilket 
förbättrar boendemiljön för ca 5o personer. 
 
För genomförande av åtgärdsplanen bedöms kostnaden uppgå till ca 200 000 kronor årligen 
varav 50 % kan täckas av statlig medfinansiering. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-17 från samhällsbyggnadschef 
2 Ulricehamns kommun åtgärdsplan mot buller 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 antas. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer 
för Bidragssystem till fönsterbyte och byte av ventilationsdon i enlighet med åtgärdsplanen. 
Medel för genomförande av åtgärdsplanen, 200 000 kr per år varav 50 % söks i statlig 
medfinansiering, hanteras i budget för 2021. 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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Författningshandboken 
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§ 156 Intern kontrollplan för 2020 

  
 
 
§ 156/2020 
 

Intern kontrollplan för 2020 
Dnr 2020/254 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Intern kontrollplan 2020 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2020 utifrån genomförda 
riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2020 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-08 från kommunchef  
2 Intern kontrollplan 2020 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Intern kontrollplan 2020 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Författningshandboken 
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§ 157 Rättelse i antagen detaljplan för Näsboholm 1:1 m.fl, i Marbäck, 
Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 157/2020 
 

Rättelse i antagen detaljplan för Näsboholm 1:1 m.fl, 
i Marbäck, Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/225 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Justeringen av den felaktiga planbestämmelsen i antagen detaljplan för Näsboholm 1:1 m.fl. 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
En rättelse behöver göras i detaljplanen för Näsboholm1:1 m.fl. vilken antogs av 
kommunstyrelsen den 24 september 2012. Rättelsen avser en ändring där en 
planbestämmelse om utnyttjandegrad där indelning i antal fastigheter regleras. I det aktuella 
kvarteret har indelningen bestämts till fyra fastigheter medan syftet med planen måste avse 
fem fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-17 från samhällsbyggnadschef 
2 Plankarta rättad 
3 Näsboholm utredning 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Justeringen av den felaktiga planbestämmelsen i antagen detaljplan för Näsboholm 1:1 m.fl. 
godkänns. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 158 Planprioriteringslistan hösten 2020 

  
 
 
§ 158/2020 
 

Planprioriteringslistan hösten 2020 
Dnr 2020/228 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Detaljplanerna Skansen 1 och 2 och Vist 10:24 m.fl. "Nytt reningsverk mm” återinförs på 
listan eftersom dom inte ännu vunnit laga kraft.  
 
Planuppdragen Järnvägsomr delområde mellan, söder och norr avslutas, för att kunna göra 
bedömningen av antal detaljplaner som behövs när planprogrammet för området är klart. 
  
Detaljplanen Tegelbruket 2 och 5 "Erik Larsson" avslutas då detta område ingår i en större 
detaljplan: Tegelbruket Daltorp "ByggArvid".  
 
Planuppdraget Kina 14 "Nämndhuset" avslutas på grund av fem års inaktivitet och på grund 
av att intentionerna med Nämndhuset inte fastställts. 
 
Planuppdragen gällande Delområde uppdatering 1–5 Dpl 1934 avslutas på grund av att 
finansiering för att driva planerna saknas och de förväntas inte heller kunna prioriteras det 
kommande året baserat på resurser.  
 
Lokaliseringsutredningar tas bort från planprioriteringslistan då syftet med 
planprioriteringslistan är att prioritera beslutade detaljplaner med en placering. 
 
Planen Brunnsnäs 2:1 m.fl. prioriteras upp så att byggnaderna på fastigheten så snart som 
möjligt avyttras. 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
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skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-24 från samhällsbyggnadschef 
2 Följebrev Planprioritering höst 2020 
3 Planprioriteringslista Höst 2020 
4 Rönnåsen 
5 Södra Ulricehamn 
6 Timmele, Hössna, Hökerum 
7 Dalum, Marbäck, Vist 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Detaljplanerna Skansen 1 och 2 och Vist 10:24 m.fl. "Nytt reningsverk mm” återinförs på 
listan eftersom dom inte ännu vunnit laga kraft.  
 
Planuppdragen Järnvägsomr delområde mellan, söder och norr avslutas, för att kunna göra 
bedömningen av antal detaljplaner som behövs när planprogrammet för området är klart. 
  
Detaljplanen Tegelbruket 2 och 5 "Erik Larsson" avslutas då detta område ingår i en större 
detaljplan: Tegelbruket Daltorp "ByggArvid".  
 
Planuppdraget Kina 14 "Nämndhuset" avslutas på grund av fem års inaktivitet och på grund 
av att intentionerna med Nämndhuset inte fastställts. 
 
Planuppdragen gällande Delområde uppdatering 1–5 Dpl 1934 avslutas på grund av att 
finansiering för att driva planerna saknas och de förväntas inte heller kunna prioriteras det 
kommande året baserat på resurser.  
 
Lokaliseringsutredningar tas bort från planprioriteringslistan då syftet med 
planprioriteringslistan är att prioritera beslutade detaljplaner med en placering. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar som tilläggsyrkande att planen Brunnsnäs 2:1 m.fl. prioriteras upp 
så att byggnaderna på fastigheten så snart som möjligt avyttras. 
 
Klas Redin (S), Adela Brkic Carlsson (L), Mikael Levander (NU), Martin Berg (SD) och 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) tilläggsyrkande. 
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut och till Wiktor Öbergs (M) 
tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 
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Ordföranden ställer sedan frågan om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Wiktor 
Öbergs (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
tilläggsyrkandet.  
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 159 Begäran om ny överenskommelsetid för förskoleverksamhet bedriven i 
form av intraprenad 

  
 
 
§ 159/2020 
 

Begäran om ny överenskommelsetid för 
förskoleverksamhet bedriven i form av intraprenad 
Dnr 2020/242 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till intraprenaden Emilia centrums begäran om en ny 
överenskommelsetid och uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på ett nytt avtal för 
perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att göra en utvärdering av intraprenaden Emilia centrum. 
Utvärderingen ska inkludera både intraprenadens och kommunens perspektiv.  
 
Sammanfattning 
Emilia centrum har under drygt åtta år bedrivit de tre förskolorna Stadsskogen, Tre Rosor 
och Åsundavy i form av intraprenad. 
 
I policyn för intraprenader inom Ulricehamns kommun anges att ett intraprenadavtal 
(överenskommelse) ska vara tidsbegränsat och normalt löpa över tre år. Det ska dock finnas 
en möjlighet att begära en ny överenskommelsetid och denna begäran ska i så fall lämnas in 
senast sex månader innan gällande överenskommelse löper ut. 
 
Emilia centrum är nu inne på det tredje och sista året på den nuvarande överenskommelsen 
som löper ut den 31 december 2020. Företrädare för intraprenaden Emilia centrum har 
således lämnat in en begäran om en ny överenskommelsetid på ett år, från den 1 januari 2021 
till och med den 31 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-28 från barn- och utbildningschef 
2 Begäran om ny överenskommelsetid för förskoleverksamhet bedriven i form av 

intraprenad 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till intraprenaden Emilia centrums begäran om en ny 
överenskommelsetid och uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på ett nytt avtal för 
perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
Förslag till beslut på mötet 
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Klas Redin (S) yrkar som tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att göra en 
utvärdering av intraprenaden Emilia centrum. Utvärderingen ska inkludera både 
intraprenadens och kommunens perspektiv.  
 
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 
Ordföranden ställer sedan frågan om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Klas Redins 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.  
 
 
Beslut lämnas till 
Emilia centrum 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Ekonomifunktionen 
HR-funktionen 
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§ 160 Återrapportering sektionering av spårbelysning, Lassalyckan 

  
 
 
§ 160/2020 
 

Återrapportering sektionering av spårbelysning, 
Lassalyckan 
Dnr 2020/230 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
I samband med förvaltningens investeringsansökan gällande, Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar 2019/686, har uppdrag från kommunstyrelsen att lämna en redovisning 
om möjligheterna till sektionering av spårbelysningen inom Lassalyckans friluftsområde. 
 
Ulricehamns energi har utrett frågan och konstaterat att belysningsanläggningen är kopplad 
så att man inte kan styra delar av hela anläggningen, utan omfattande åtgärder som innebär 
stora merkostnader, cirka 400 tkr exklusive moms. Därutöver kan tillkommande 
anpassningsåtgärder krävas med nya matningar, som är svåra att beräkna innan en 
projektering påbörjas. Belysningen är tidsstyrd med skymningständare och belyst klockan 
06.00-22.00 under normal drift. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-21 från tf. servicechef  
2 PM Belysning runt Lassalyckan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf Sektorchef sektor service 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Fritidschef 
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§ 161 Svar på medborgarförslag gällande att sälja överbliven skolmat till 
personal och elever 

  
 
 
§ 161/2020 
 

Svar på medborgarförslag gällande att sälja 
överbliven skolmat till personal och elever 
Dnr 2019/605 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det finns ett pågående arbete i 
förvaltningen om att minska matsvinnet.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Martin Larsson att utreda om det är 
möjligt att som i Karlstad kommun, sälja överbliven skolmat till elever och personal i stället 
för att slänga maten.  
 
Att minska matsvinnet är en viktig fråga lokalt, nationella och globalt. I Ulricehamns 
kommun har kostverksamheten i uppdrag att ständigt arbeta med förbättringar för att 
minska matsvinnet. En handlingsplan har tagits fram som beskriver bland annat hur 
matsvinn uppkommer och vilka åtgärder som motverkar matsvinn. Ett arbete med att 
minska matsvinnet pågår kontinuerligt i förvaltningen och det är viktigt att kunna arbeta 
med den handlingsplan som tagits fram och följa effekterna av det arbetet innan ytterligare 
åtgärder vidtas, och nya aktiviteter förs in i verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att 
medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-02-28 från tf. servicechef  
2 Medborgarförslag om att sälja överbliven skolmat till personal och elever 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det finns ett pågående arbete i 
förvaltningen om att minska matsvinnet.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Martin Larsson  
Servicechef 
Verksamhetschef kost  
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§ 162 Ansökan om ombudgeterade investeringsmedel till underhåll simhallen 

  
 
 
§ 162/2020 
 

Ansökan om ombudgeterade investeringsmedel till 
underhåll simhallen 
Dnr 2020/200 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel till underhåll simhallen, 0,8 mnkr, kan finansieras med ombudgeterade 
medel till 2020 för ombyggnad sim- och sporthall. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till underhåll simhallen, 0,8 mnkr. 
Investeringen möjliggör att åtgärda underhåll som behöver utföras under 2020. Hit hör 
upprustning av kök i café för att kunna erbjuda bättre service tills ny simhall har färdigställts. 
Anläggningen är gammal, det är omöjligt att förutse om och när någon komponent går 
sönder. Inträffar något oförutsett utöver ovanstående hanteras det som löpande underhåll 
eller eventuellt som planerat underhåll med förkortad avskrivningstid. 
 
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 2020-04-17 från tf. servicechef 
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för planerat 

underhåll simhallen 2020 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel till underhåll simhallen, 0,8 mnkr, kan finansieras med ombudgeterade 
medel till 2020 för ombyggnad sim- och sporthall. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 163 Ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2020 

  
 
 
§ 163/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för 
tillgänglighetsanpassningar 2020 
Dnr 2020/223 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2020, 1,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2020 på totalt 3,0 mnkr. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2020, 1,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör för kommunen att leva upp till diskrimineringslagen då bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett bättre sätt. 
Dessutom medför det att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt Västra 
Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. 
 
Förvaltningen har beviljats medel till tillgänglighetsanpassningar i stadshuset i beslut KS 
2018-11-01, § 30. Delar av planerade arbeten har utförts men arbeten och utredningar kring 
tillgänglighet för sessionssalen har utökats i omfattning mot tidigare bedömning, vilket har 
föranlett ökade utgifter. Ytterligare 0,9 mnkr behövs för att åtgärda brister i och kring 
sessionssalen, det är en bedömning eftersom projektering och omfattning av utförandet 
pågår. 
 
För åtgärder av allmän tillgänglighet för Bogesundsskolan i enlighet med inventering ansöks 
om 0,6 mnkr av tillgänglighetsmedel 2020. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-17 från tf. servicechef  
2 Bilaga till ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar i Stadshuset 

och Bogesundsskolan 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2020, 1,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2020 på totalt 3,0 mnkr. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 164 Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik 

  
 
 
§ 164/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik 
Dnr 2020/213 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för välfärdsteknik, 1,97 mnkr, kan finansieras via avsatta medel på 1,5 
mnkr för välfärdsteknik i investeringsbudgeten för 2020 och genom rekvisition av medel hos 
Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus på 0,47 mnkr. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för välfärdsteknik, 1,97 mnkr. Investeringen 
möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredsställande säkerhet och mobilitet. Den 
bidrar också till att öka delaktigheten för våra vårdtagare, få hjälp med rehabilitering och öka 
deras välbefinnande. Den är uppdelad i nio delinvesteringar: 
 

- Lyftstolar till Särskilt boende för att kunna lyfta upp personer som har ramlat (0,16 
mnkr) 

- Nyckelfria medicinskåp (0,40 mnkr) 
- Hotellås till boenden inom funktionsnedsättning (0,2 mnkr) 
- Trygghetskameror för att utföra nattillsyn på distans, både i ordinärt och särskilt 

boende (0,40 mnkr) 
- Mobila trygghetslarm för att vårdtagare ska kunna larma var de än befinner sig (0,03 

mnkr) 
- Aktivitetsskärm för kognitiv och fysisk träning inom funktionsnedsättning och 

äldreomsorg (0,18 mnkr) 
- Eldrivna parcyklar till äldreomsorg och funktionsnedsättning för användning 

utomhus (0,2 mnkr) 
- Treservamoduler - API för e-tjänster som möjliggör att medborgaren kan se sina 

ärenden för försörjningsstöd, mobilitetsappar och integration mellan Treserva och 
skatteverket (0,2 mnkr) 

- Mjukvara för att kartlägga och förvalta beskrivningar av komplexa verksamheter 
kopplat till Stratsys (0,2 mnkr) 

 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020 och genom rekvisition av medel hos 
Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus.  
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Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-16  från socialchef  
2 Investeringskalkyl för välfärdsteknik 2020 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för välfärdsteknik, 1,97 mnkr, kan finansieras via avsatta medel på 1,5 
mnkr för välfärdsteknik i investeringsbudgeten för 2020 och genom rekvisition av medel hos 
Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus på 0,47 mnkr. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-06-01 

 Sida 47 av 47 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 165 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-06-01 

  
 
 
§ 165/2020 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-06-
01 
Dnr 2019/641 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1. Protokoll styrelsemöte Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 2020-03-27 
2. Protokoll Medlemsråd för Sjuhärads Samordningsförbund 2020-04-27 
3. Protokollsutdrag Direktionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-04-24 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 


