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§ 166 Fastställelse av ärendelista

§ 166/2020

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

§ 167/2020

Kommunstyrelsens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C) informerar om möten och händelser
som varit sedan förra kommunstyrelsemötet.
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§ 168 Förvaltningens information

§ 168/2020

Förvaltningens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens
information/verksamhetsrapporter.
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§ 169 Program för bostadsförsörjning

§ 169/2020

Program för bostadsförsörjning
Dnr 2019/469

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Program för bostadsförsörjning antas och ersätter tidigare riktlinjer för bostadsförsörjning.

Sammanfattning
Enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen anta riktlinjer för
bostadsförsörjning under varje mandatperiod. Ulricehamns kommun har valt att redovisa
riktlinjerna i ett program. Programmet för bostadsförsörjning avser att skapa förutsättningar
för att alla kommuninvånare ska leva i goda bostäder. Programmet avser även att främja
ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
I programmet beskrivs vilka verktyg som kommunen har för att påverka bostadsmarknaden.
Det finns analyser för både det befintliga beståndet och för planerade bostäder. I
programmet finns även fokus på särskilda grupper. Det är nödvändigt att beakta vissa
grupper i samhället mer specifikt, då efterfrågan och behov varierar stort.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-06-12 från tf samhällsbyggnadschef
Samrådsredogörelse Program för bostadsförsörjning
Program för bostadsförsörjning

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Program för bostadsförsörjning antas och ersätter tidigare riktlinjer för bostadsförsörjning.
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§ 170 Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i
sessionssalen i Stadshuset

§ 170/2020

Ansökan om investeringsmedel för installation av
kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset
Dnr 2020/381

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset,
0,6 mnkr, beviljas.
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen
i stadshuset, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör installation av komfortkyla i sessionssalen i
stadshuset. I investeringen ingår förutom kylanläggningen även utgifter för oförutsett,
projektering och bygglov.
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.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-06-28 från servicechef
Investeringskalkyl kylanläggning sessionssalen stadshuset

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset,
0,6 mnkr, beviljas.
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 9 av 38

§ 171 Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde
Bergsäter

§ 171/2020

Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av
bostadsområde Bergsäter
Dnr 2020/330

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 10,0 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter i investeringsbudgeten för 2020.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter,
10,0 mnkr.
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.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 0,4 mnkr per år, beaktas i budget 2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-06-04 från tf samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl Utbyggnad Bergsäter

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 10,0 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter i investeringsbudgeten för 2020.
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§ 172 Slutredovisning av investeringsprojekt inom exploateringsenheten

§ 172/2020

Slutredovisning av investeringsprojekt inom
exploateringsenheten
Dnr 2020/145

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Slutredovisningarna godkänns.

Sammanfattning
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3,0 mnkr.
Följande investeringsprojekt har färdigställts av exploateringsenheten och slutredovisas
inom ramen för ärendena:



Investeringsprojekt Stadsskogen
Investeringsprojekt Utbyggnad av belysning

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-04-30 från tf samhällsbyggnadschef
Slutredovisning investeringsprojekt Stadsskogen
Slutredovisning investeringsprojekt Utbyggnad av belysning

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Slutredovisningarna godkänns.
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§ 173 Svar på motion om minskat regelkrångel

§ 173/2020

Svar på motion om minskat regelkrångel
Dnr 2019/698

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att arbete i linje med
Rättviksmodellen pågår under miljö- och byggnämndens ansvarsområden.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att Kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen” och
sedan ge MSB i uppdrag att jobba efter den samma.
Med anledning av att syftet var att förbättra kommunranking samt NKI för
myndighetsområdena miljö men främst bygg fick miljö- och byggnämnden i uppdrag att
besvara motionen för att sedan kunna behandla ärendet i kommunfullmäktige.
Miljöenhetens ranking och NKI är bra och där behöver man jobba för att bibehålla samt
arbeta med de områden som är något lägre. På byggenheten arbetar man aktivt med
förbättrade flöden, skriftlig och muntlig kommunikation, tätare möten med de sökande m.m.
Resultaten i kundundersökningar har varit mycket dåliga för byggenhetens del under många
år, men ett stort antal åtgärder har vidtagits och både ranking och NKI har förbättrats. Att
arbeta i linje med vad Rättviksmodellen förespråkar är i dagsläget en självklarhet för
förvaltningens ledning av enheterna under miljö- och byggnämndens ansvarsområden.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-07-06 från tf samhällsbyggnadschef
Sammanträdesprotokoll MBN 2020-06-03
Motion om Minskat regelkrångel

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att arbete i linje med
Rättviksmodellen pågår under miljö- och byggnämndens ansvarsområden.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 12 av 38

§ 174 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-08-20

§ 174/2020

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-08-20
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

1.1

1.16
2
2.2

2.4

2.5
2.6

2.15

Juridiska ärenden
Nr 385/2020
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan
Kommunstyrelsens ordförande 2020-05-27
Nr 386/2020, 387–388/2020, 389/2020, 425/2020
Nr 2020/267, 2020/269, 2020/273, 2020/300, 2020/344
Beslut att inte utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att
uppställa förbehåll för utlämnandet
Sektorchef 2020-05-06, 2020-05-07, 2020-05-20
Verksamhetschef 2020-06-15
Allmänna ärenden
Nr 329/2020, 349/2020, 370–371/2020
Nr 2020/212
Bevilja/avslå bidrag till föreningar, organisationer eller motsvarande
Enhetschef 2020-05-19, 2020-05-26, 2020-05-28
Nr 410–411/2020, 446–448/2020
Nr 2020/3
Beslut om folkhälsoinsatser
Folkhälsostrateg 2020-05-29, 2020-06-18
Nr 352/2020, 427/2020,
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts
Rektor 2020-05-26, 2020-06-12, 2020-06-12
Nr 495/2020
Beslut om marknadsföringsinsatser eller annan PR-verksamhet
Kommunchef 2020-06-24
Nr 328/2020, 472/2020
Nr 2020/239
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2.17

2.20
2.22
2.23

3
3.6

3.13

3.17
4

4.3
5

Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger
att
ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med styrelsen
Kommunstyrelsens ordförande 2020-05-13, 2020-06-24
Nr 404/2020, 464/2020, 476/2020, 499/2020
Nr 2020/274, 2020/355, 2016/636, 2020/390
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas
Kommunstyrelsens ordförande 2020-06-03, 2020-06-22, 2020-06-23, 202006-30
Nr 482/2020, 491/2020
Beslut om flaggning
Kommunchef 2020-06-15, 2020-06-15
Nr 413/2020
Organisationsförändringar inom sektorer och kommunledningsstab
Kommunchef 2020-03-25
Nr 452/2020
Nr 2020/355
Meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus
Kommunchef 2020-06-12
Ekonomiärenden
Nr 381/2020, 462/2020, 477–481/2020
Utse beslutsattestanter
Ekonomichef 2020-05-29, 2020-06-23, 2020-06-25
Nr 487–488/2020
Besluta om nyupplåning, omsättningar och amortering av lån inom den låneram
som anges i budget (eller i annat beslut om låneram) för kommunen, samtliga
bolag inom koncernen och Brf Parkgården
Ekonomichef 2020-05-15
Nr 503/2020, 504/2020, 505/2020
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder,
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av
pensionsmedel
Ekonomichef 2020-07-03, 2020-06-12, 2020-05-15
Upphandlingsärenden
Nr 364/2020
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor och
tjänster inom budget och eget verksamhetsområde
Sektorchef 2020-05-28
Mark- och fastighetsärenden
Nr 284/2020
Beslut om att utfärda fullmakt att företräda kommunen i ansökningsmål
Kommunchef 2020-04-16

5.2
Nr 414/2020
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder
Mark- och exploateringsingenjör 2020-06-11
5.3
5.9

Nr 501/2020
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5.10
5.12

5.14

5.15

5.19

5.21
6

6.4
7
8

8.1

Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan
eller fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2020-07-02
Nr 287/2020, 316/2020, 393/2020, 396–397/2020, 418/2020, 500/2020
Fatta beslut om, samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt,
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt
Mark- och exploateringsingenjör 2020-05-08, 2020-05-13, 2020-05-15, 202005-29, 2020-06-08, 2020-07-02
Nr 363/2020
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark
Mark- och exploateringsingenjör 2020-05-25
Nr 317–319/2020, 379/2020, 391/2020, 392/2020, 409/2020, 423/2020,
428/2020, 470–471/2020
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov eller motsvarande
Mark- och exploateringsingenjör 2020-05-13, 2020-05-29, 2020-05-27, 202005-28, 2020-06-09, 2020-06-12, 2020-06-15, 2020-06-24
Nr 498/2020
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser, liksom säga upp och
teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens
fastigheter
Verksamhetschef 2020-03-31
Nr 372/2020, 489/2020, 490/2020, 493–494/2020, 496/2020, 497/2020
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet
Verksamhetschef 2020-05-06, 2020-06-23, 2020-06-15, 2020-06-29, 2020-0618, 2020-06-19
Nr 288/2020, 340–341/2020, 342–344/2020, 373/2020, 394/2020, 416/2020,
426/2020, 431/2020
Nr 2020/252, 2020/259, 2020/262, 2020/298, 2020/296–297, 2020/299,
2020/323, 2020/351, 2020/345, 2020/365
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av
torgplats
Handläggare 2020-05-04, 2020-05-13, 2020-05-20, 2020-05-20, 2020-05-29,
2020-06-04, 2020-06-11, 2020-06-15, 2020-06-17
Fritidsärenden
Nr 337/2020
Nr 2020/291
Yttrande Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen
Enhetschef 2020-05-19
Kulturärenden
Personalärenden
Nr 285/2020, 289/2020, 290/2020, 291/2020, 292/2020, 320/2020,
325/2020, 326/2020, 330–331/2020, 333–334/2020, 335/2020, 336/2020,
339/2020, 347/2020, 348/2020, 350/2020, 351/2020, 353/2020, 354–
355/2020, 356/2020, 367-369/2020, 382/2020, 383/2020, 384/2020,
390/2020, 406/2020, 407-408/2020, 412/2020, 415/2020, 417/2020,
419/2020, 420/2020, 421/2020, 422/2020, 424/2020, 429/2020, 432/2020,
433/2020, 434-435/2020, 436/2020, 437/2020, 438/2020, 439/2020,
440/2020, 459/2020, 465/2020, 467/2020, 468/2020, 469/2020, 473/2020,
474/2020, 475/2020
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Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning
och visstidsanställning (inom budget)
Enhetschef 2020-05-08, 2020-05-11, 2020-05-19, 2020-05-22, 2020-05-05,
2020-05-18, 2020-06-17, 2020-06-23
Rektor 2020-04-30, 2020-04-01, 2020-04-14, 2020-04-27, 2020-03-23, 202005-15, 2020-04-27, 2020-05-13, 2020-04-27, 2020-05-20, 2020-05-18, 202005-25, 2020-05-20, 2020-05-18, 2020-05-29, 2020-05-29, 2020-05-27, 202006-08, 2020-06-09, 2020-06-03, 2020-06-08, 2020-06-04, 2020-03-17, 202006-08, 2020-05-07, 2020-06-10, 2020-06-05, 2020-06-04, 2020-06-15, 202005-15, 2020-05-14, 2020-05-11, 2020-05-04, 2020-05-25, 2020-06-05, 202005-18, 2020-06-12, 2020-06-15, 2020-06-15, 2020-06-02, 2020-06-05, 202005-25 2020-05-29
Stabschef 2020-05-12
Nr 492/2020
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande 2020-06-29
Nr 286/2020, 403/2020
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden
och tillfälliga anställningar
Personalchef 2020-05-07, 2020-06-04
Nr 293/2020, 294/2020, 295/2020, 296/2020, 297/2020, 298/2020,
299/2020, 300/2020, 301–304/2020, 305/2020, 306–308/2020, 309–
311/2020, 312/2020,
313–314/2020, 315/2020, 321–323/2020, 324/2020, 332/2020, 338/2020,
346/2020, 357–360/2020, 361/2020, 362/2020, 365/2020, 366/2020,
380/2020, 398–399/2020, 400/2020, 405/2020, 449/2020, 460–461/2020,
485/2020, 502/2020
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv
månader
Enhetschef 2020-06-04, 2020-06-04
Rektor 2020-05-04, 2020-05-08, 2020-04-20, 2020-05-07, 2020-05-04, 202005-08, 2020-05-05, 2020-05-07, 2020-04-16, 2020-04-28, 2020-04-23, 202004-28, 2020-04-21, 2020-04-28, 2020-04-20, 2020-05-04, 2020-05-08, 202005-14, 2020-05-19, 2020-05-14, 2020-05-26, 2020-05-19, 2020-05-19, 202005-19, 2020-05-22, 2020-05-27, 2020-06-08, 2020-06-18, 2020-06-16, 202006-23, 2020-07-02

8.3

8.4

8.8
Nr 463/2020
Avstängning på grund av förseelse med mera
Sektorchef 2020-06-18
8.16
9
10
11
11.9

Planärenden
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Nr 374/2020, 445/2020, 451/2020
Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom beslutad
investerings- eller driftsbudget
Sektorchef 2020-06-01, 2020-06-18, 2020-06-22

11.10
12

Yttranden, anmälningar med mera inom verksamheterna individ- och
familjeomsorg, beställning och kvalitet, funktionsnedsättning och äldreomsorg

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 16 av 38
12.11

12.14

12.31 a
13
14
15
16
17

17.6
18

18.1
19
20
21
22
22.1

22.2

Nr 345/2020
Nr 2020/16
Yttrande till rekryteringsmyndigheten
Enhetschef 2020-01-20
Nr 327/2020
Nr 2019/457
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg,
funktionsnedsättning och äldreomsorg
Verksamhetschef 2019-06-12
Nr 486/2020
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns
kommun och minimikraven enligt 3.3
Enhetschef 2020-05-18
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklass
Grundskolan
Gymnasieskolan
Nr 402/2020, 430/2020
Beslut avseende att utbildningen på ett program får förläggas på längre tid än tre
läsår
Rektor 2020-06-03, 2020-06-12
Grundsärskolan
Nr 450/2020, 466/2020
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller
ämnesområden
Rektor 2020-06-17, 2020-06-22
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 441/2020, 442/2020, 443/2020, 444/2020
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner
Verksamhetschef 2020-06-05, 2020-06-02, 2020-06-10, 2020-06-10
Nr 375/2020, 376/2020, 377/2020, 378/2020, 401/2020, 453/2020, 454/2020,
455/2020, 456/2020, 457–458/2020, 483–484/2020
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola,
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, eller
gymnasiesärskola
Verksamhetschef 2020-01-14, 2020-05-05, 2020-06-04, 2020-01-09, 2020-0603, 2020-06-17, 2020-06-11, 2020-06-03, 2020-06-11, 2020-06-03, 2020-0620

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 17 av 38

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 18 av 38

§ 175 Antagande detaljplan Marbäck 13:20 och 13:42, Ulricehamnsvägen 6,
Marbäck

§ 175/2020

Antagande detaljplan Marbäck 13:20 och 13:42,
Ulricehamnsvägen 6, Marbäck
Dnr 2018/359

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Marbäck 13:20 och 13:42 antas.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändning från den äldre bestämmelsen allmänt
ändamål till bostadsändamål och besöksanläggning.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2020-05-29 från tf samhällsbyggnadschef
Planbeskrivning Antagande Marbäck 13_20 och 13_42 Ulricehamn
Plankarta Marbäck 13_20 13_42 Antagande
Granskningsutlåtande

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Marbäck 13:20 och 13:42 antas.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 19 av 38

§ 176 Antagande detaljplan Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn

§ 176/2020

Antagande detaljplan Skansen 1 och 2 m.fl.,
Ulricehamn
Dnr 2016/636

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Skansen 1 och 2 m.fl. antas.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bostäder och
centrumverksamhet. Detaljplanen kommer att medge en högre bebyggelse och en förtätning
av området.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2020-06-30 från tf samhällsbyggnadschef
Plankarta Antagande Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn
Granskningsutlåtande Skansen 1 och 2 m.fl. Ulricehamn
Planbeskrivning antagande Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Skansen 1 och 2 m.fl. antas.

Förslag till beslut på mötet
Niclas Sunding (SD) yrkar på att detaljplanen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden (C) frågar först om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag
till beslut och sedan om kommunstyrelsen avser besluta enligt Niclas Sundings (SD) yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.

Reservation
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Niclas
Sundings (SD) yrkande.

Beslut lämnas till
T.f. Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 20 av 38

§ 177 Riktlinje för alkohol och droger

§ 177/2020

Riktlinje för alkohol och droger
Dnr 2020/318

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinje för alkohol och droger antas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade att anta Ulricehamns kommuns Alkohol- och drogpolicy 2016.
Den gällde till och med 2019-12-31. Policyn har nu reviderats och fått benämningen riktlinje,
då den även ger ett konkret stöd i hur chefer och övriga berörda ska agera vid alkohol- eller
drogärenden.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-06-01 från HR-chef
Riktlinje för alkohol och droger

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Riktlinje för alkohol och droger antas.

Beslut lämnas till
HR-chef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 21 av 38

§ 178 Riktlinjer för exploateringsredovisning

§ 178/2020

Riktlinjer för exploateringsredovisning
Dnr 2020/394

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för exploateringsredovisning antas och börjar gälla från och med 2020-10-01 och
ersätter tidigare riktlinjer för exploateringsredovisning.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning. Nu gällande
riktlinjer beslutades av kommunstyrelsen 2019-03-07.
Förvaltningens förslag till nya riktlinjer innebär inga större förändringar jämfört med
gällande riktlinjer, men en översyn har gjorts bland annat med utgångpunkt från ny
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Dessutom har beskrivningen
av exploateringsprocessen anpassats till förvaltningens arbetssätt praktiken.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-06-30 från ekonomichef
Riktlinjer för exploateringsredovisning

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för exploateringsredovisning antas och börjar gälla från och med 2020-10-01 och
ersätter tidigare riktlinjer för exploateringsredovisning.

Beslut lämnas till
Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 22 av 38

§ 179 Tillägg i regler för skolskjuts

§ 179/2020

Tillägg i regler för skolskjuts
Dnr 2020/373

Kommunstyrelsens beslut
Regler för skolskjuts kompletteras med följande tillägg:
Skolskjuts anordnas mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan. Detta gäller i
anknytning till skoldagens början och slut för respektive årskurs. Det innebär att skolskjuts
inte anordnas till eller från fritidshem. I Ulricehamns kommun anordnas dock lokalskjuts
mellan ett antal skolor och fritidshem där avstånd eller andra omständigheter kräver det. I de
fallen har eleven möjlighet att resa till sin anvisade skola från fritidshemmet innan
skoldagens början.

Sammanfattning
Begreppet skolskjuts omfattar elevers resor till och från förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts omfattar inte resor till och från
fritidsverksamhet.
I reglerna har det endast skapats ett tillägg under avsnitt 6.7 Fritidshem/annan pedagogisk
verksamhet.

Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-23 från tf samhällsbyggnadschef
2 Regler för skolskjuts med tillägg

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Regler för skolskjuts kompletteras med följande tillägg:
Skolskjuts anordnas mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan. Detta gäller i
anknytning till skoldagens början och slut för respektive årskurs. Det innebär att skolskjuts
inte anordnas till eller från fritidshem. I Ulricehamns kommun anordnas dock lokalskjuts
mellan ett antal skolor och fritidshem där avstånd eller andra omständigheter kräver det. I de
fallen har eleven möjlighet att resa till sin anvisade skola från fritidshemmet innan
skoldagens början.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 23 av 38

§ 180 Ansökan om investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning
vid Vegby skola

§ 180/2020

Ansökan om investeringsmedel för installation av
bergvärmeanläggning vid Vegby skola
Dnr 2020/370

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid Vegby skola, 1, 5 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i
investeringsbudgeten för 2020.
Den beräknade besparingen och övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid
Vegby skola, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör att ersätta befintlig pelletsanläggning och
oljepanna med en bergvärmeanläggning. Pelletspannan och oljepannan är gamla och i behov
av att bytas ut. En pelletsanläggning kräver ständig tillsyn, men på grund av att verksamhet
fastighet har mobil driftpersonal, har verksamheten inte den tid som krävs för att optimera
driften för en pelletsanläggning. En bergvärmeanläggning kräver betydligt mindre tillsyn.
För investeringen i bergvärmeanläggningen utnyttjas 0,75 mnkr av underhållsmedel för
komponenter. Ytterligare medel om 1,5 mnkr behövs och kan finansieras med medel för
energieffektiviseringar.
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.
Den beräknade besparingen och övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-06-29 från tf servicechef
Bilaga investeringskalkyl till installation av bergvärmeanläggning Vegby skola

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för installation av bergvärmeanläggning vid Vegby skola, 1, 5 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i
investeringsbudgeten för 2020.
Den beräknade besparingen och övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 24 av 38

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Verksamhetschef fastighet-

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 25 av 38

§ 181 Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av gång och cykelvägar
utmed statliga vägar

§ 181/2020

Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av gång
och cykelvägar utmed statliga vägar
Dnr 2020/329

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga vägar, 1,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar i
investeringsbudgeten för 2020.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed
statliga vägar, 1 mnkr.
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.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7,0 tkr per år, beaktas i budget 2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-06-04 från tf samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl GC-väg utmed väg 157 Gällstad

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga vägar, 1,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar i
investeringsbudgeten för 2020.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 26 av 38

§ 182 Ansökan om investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner 2020

§ 182/2020

Ansökan om investeringsmedel för ej kända åtgärder
i detaljplaner 2020
Dnr 2020/331

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, 0,6 mnkr, kan finansieras via avsatta
medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2020.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, 0,6 mnkr.
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.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 1,9 tkr per år, beaktas i budget 2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-06-04 från tf samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl Ekholmsliden

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, 0,6 mnkr, kan finansieras via avsatta
medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2020.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 27 av 38

§ 183 Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplan för del av
Hester 5:20

§ 183/2020

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av
detaljplan för del av Hester 5:20
Dnr 2020/332

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för genomförande av detaljplan för del av Hester 5:20, 1,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för
2020.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan för del av
Hester 5:20, 1,0 mnkr.
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.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 10,8 tkr per år, beaktas i budget 2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-06-04 från tf samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl GC-väg Honungslunden

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för genomförande av detaljplan för del av Hester 5:20, 1,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för
2020.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 28 av 38

§ 184 Leader Sjuhärad 2021-2027

§ 184/2020

Leader Sjuhärad 2021-2027
Dnr 2020/334

Kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun är intresserad av fortsatt samarbete kring lokalt ledd utveckling enligt
leadermetoden under 2021-2027.
Ulricehamns kommun avsätter medel i budget för medfinansiering av ny programperiod med
början 2021 med samma nivå som under år 2020.
Kontaktperson för framtagande av den nya utvecklingsstrategin för leaderområdet är
landsbygdsutvecklare NUAB.

Sammanfattning
Leader Sjuhärad har inkommit med en förfrågan om fortsatt deltagande i leadersamarbetet.
EU-s pågående programperiod går mot sitt slut och förberedelse pågår för kommande
programperiod 2021-2027. Utifrån nuvarande kunskap kommer kommunernas
medfinansiering att ligga kvar på samma nivå som pågående programperiod.
Samtliga genomförda projekt bidrar till att Ulricehamn utvecklas, ger ett bredare utbud att
både nyttja och marknadsföra och det i sin tur stärker kommunens varumärke som attraktivt
boende, besök och etableringsort

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef
Leader Sjuhärad 2021-2027

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun är intresserad av fortsatt samarbete kring lokalt ledd utveckling enligt
leadermetoden under 2021-2027.
Ulricehamns kommun avsätter medel i budget för medfinansiering av ny programperiod med
början 2021 med samma nivå som under år 2020.
Kontaktperson för framtagande av den nya utvecklingsstrategin för leaderområdet är
landsbygdsutvecklare NUAB.

Beslut lämnas till
Leader sjuhärad
NUAB
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 29 av 38

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 30 av 38

§ 185 Svar på remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030

§ 185/2020

Svar på remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra
Götaland 2021-2030
Dnr 2020/205

Kommunstyrelsens beslut
Svar på remiss enligt förslag till yttrande över Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland
2021-2030 översänds till Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning
Västra Götalandsregionen, VGR, har översänt remiss avseende förslag till Regional
utvecklingsstrategi 2021-2030. Förslaget ska från och med år 2021 ersätta den befintliga
regional utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Ulricehamns kommun ser positivt på
det framtagna förslaget men vill framhålla att anpassningar bör göras med hänsyn till
konsekvenserna av den pågående pandemin.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-07-08 från kommunchef
Missiv extern - Rusremiss

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Svar på remiss enligt förslag till yttrande över Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland
2021-2030 översänds till Västra Götalandsregionen.

Beslut lämnas till
Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen
Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 31 av 38

§ 186 Svar på granskningsrapport av rutiner vid kontanthantering

§ 186/2020

Svar på granskningsrapport av rutiner vid
kontanthantering
Dnr 2020/48

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten av rutiner
vid kontanthantering och översänder svaret till revisorerna.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av rutiner vid kontanthantering.
Förvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över granskningen.
Förvaltningen arbetar med att ta fram en övergripande rutin för kontanthantering. I arbetet
kommer särskild hänsyn tas till de iakttagelser och rekommendationer som revisionen
lämnat i sin granskning.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-06-30 från kommunchef
Följebrev - Granskning av kontanthantering
Granskning av kontanthantering i Ulricehamns Kommun 2019 faktagranskad S201204

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten av rutiner
vid kontanthantering och översänder svaret till revisorerna.

Beslut lämnas till
Revisionen
Kommunchef
Ekonomichef
Hemsidan

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 32 av 38

§ 187 Svar på medborgarförslag om att rusta upp lekplatsen vid Linnekärr,
Hökerum

§ 187/2020

Svar på medborgarförslag om att rusta upp lekplatsen
vid Linnekärr, Hökerum
Dnr 2019/206

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till lekplatsen håller på att
upprustas.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag från Carl-Åke Alsing, Peter Eggers och Tommy Johansson föreslås att
rusta upp lekplatsen vid Linnekärr i Hökerum. Förvaltningen har påbörjat upprustningen av
lekplatsen och av den anledning anses medborgarförslaget vara tillgodosett.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-05-23 från tf servicechef
Medborgarförslag om att rusta upp lekplatsen vid Linnekärr, Hökerum

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till lekplatsen håller på att
upprustas.

Beslut lämnas till
Carl-Åke Alsing
Peter Eggers
Tommy Johansson
Sektorchef
Verksamhetschef Kommunservice

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 33 av 38

§ 188 Svar på medborgarförslag om rastplats utmed banvallen

§ 188/2020

Svar på medborgarförslag om rastplats utmed
banvallen
Dnr 2020/184

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till pågående investeringsprojekt.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Ingrid Wik från Timmele att med tanke på cykelturistveckan
som i år äger rum här i Ulricehamn, vore det bra med rastplatser utmed banvallen på
sträckan Ulricehamn-Timmele-Blidsberg.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-05-07 från tf samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om rastplatser utmed banvallen

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till pågående investeringsprojekt.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Ingrid Wik

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 34 av 38

§ 189 Val av ny ersättare i budgetutskottet

§ 189/2020

Val av ny ersättare i budgetutskottet
Dnr 2020/202

Kommunstyrelsens beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott väljs Liselotte Andersson (C).

Sammanfattning
I skrivelse 2020-04-06 avsäger sig Anders Andersson (C) uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande, Vattenrådet Ätran,
Parkgården föreningsstämmor och Stiftelsen för Gerda Stombergs Minne, styrelse och som
ersättare i kommunstyrelsen, budgetutskottet och översiktsplan, politisk referensgrupp.
På kommunfullmäktiges möte 2020-05-28 valdes Ziad Makrous (C) att ersätta Anders
Andersson i kommunstyrelsen, Björn Andén (C) valdes att ersätta Anders Andersson i
stiftelsen Gerda Stombers Minne, Liselotte Andersson (C) valdes att ersätta Anders
Andersson som företrädare vid föreningsstämma med bostadsrättsföreningen
Ulricehamnshus 7, Parkgården och Bengt Olof Magnusson (C) valdes att ersätta Anders
Andersson i Ätrans vattenråd.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01 valdes Ziad Makrous (C) att ersätta Anders
Andersson i kommunstyrelsens arbetsgrupp för välfärd/lärande. Kommunstyrelsen ska nu
välja en ny ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott som ersättare för Anders Andersson
(C).

Förslag till beslut på mötet
Mikael Dahl (C) föreslår att Liselotte Andersson (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens
budgetutskott.

Beslut lämnas till
Den valda
Löneassistent
Kansliet (2)

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 35 av 38

§ 190 Val av ny ledamot till budgetutskottet och till kommunstyrelsens
arbetsgrupp lärande/välfärd

§ 190/2020

Val av ny ledamot till budgetutskottet och till
kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd
Dnr 2020/308

Kommunstyrelsens beslut
Till ny ledamot i kommunstyrelsens budgetutskott väljs Frida Edberg (KD).
Till ny ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott väljs Cristina Bernevång (KD)
Cristina Bernevång (KD) väljs in i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande.

Sammanfattning
I skrivelse 2020-05-26 avsäger sig Eva Brännström (KD) uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens budgetutskott,
kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd samt politisk referensgrupp – översiktsplan.
På kommunfullmäktiges möte 2020-06-17 valdes Frida Edberg (KD) att ersätta Eva
Brännström som ledamot i kommunstyrelsen. Cristina Bernevång (KD) valdes till ny
ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behöver nu utse en ny ledamot till kommunstyrelsens budgetutskott och
till kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande.

Förslag till beslut på mötet
Cristina Bernevång (KD) föreslår att Frida Edberg (KD) väljs till ny ledamot i
kommunstyrelsens budgetutskott.
Cristina Bernevång föreslår att Cristina Bernevång (KD) väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsens budgetutskott efter Frida Edberg (KD).
Cristina Bernevång (KD) föreslår att Cristina Bernevång (KD) väljs till ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande.

Beslut lämnas till
Den/de valda
Löneassistent
Kansliet (2)
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 36 av 38

§ 191 Val av ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande

§ 191/2020

Val av ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp
välfärd/lärande
Dnr 2020/353

Kommunstyrelsens beslut
Till ny ledamot i kommunstyrelsens budgetutskott väljs Dan Ljung (V).
Dan Ljung (V) väljs in i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande.

Sammanfattning
I skrivelse 2020-06-11 avsäger sig Evelina Karlsson (V) uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen. På kommunfullmäktiges möte 2020-06-17 valdes Dan Ljung (V) att
ersätta Evelina Karlsson som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behöver därför nu utse en ny ledamot till kommunstyrelsens
budgetutskott och till kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande.

Förslag till beslut på mötet
Dan Ljung (V) föreslår att Dan Ljung (V) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens
budgetutskott.
Dan Ljung (V) föreslår att Dan Ljung (V) väljs till kommunstyrelsens arbetsgrupp
välfärd/lärande.

Beslut lämnas till
Den valda
Kansliet (4)

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 37 av 38

§ 192 Val av ny ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott efter Birgit
Andersson (L)

§ 192/2020

Val av ny ersättare i kommunstyrelsens
budgetutskott efter Birgit Andersson (L)
Dnr 2019/708

Kommunstyrelsens beslut
Sten Selin (L) väljs till ny ersättare till kommunstyrelsens budgetutskott.

Sammanfattning
Birgit Andersson (L) befriades från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen av
kommunfullmäktige 2019-12-19 § 227. Sten Selin (L) utsågs till ny ersättare i
kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-13 § 4 valdes Sten Selin (L)
in i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd.
Birgit Andersson (L) hade också ett uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens
budgetutskott. Eftersom det krävs att en ledamot/ersättare i budgetutskottet också är
ledamot/ersättare i kommunstyrelsen behöver en ny ersättare utses till kommunstyrelsens
budgetutskott.

Förslag till beslut på mötet
Adela Brkic Carlsson (L) föreslår att Sten Selin (L) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens
budgetutskott.

Beslut lämnas till
Den valda
Löneassistent
Kansliet (2)

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-20
Sida 38 av 38

§ 193 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-08-20

§ 193/2020

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-0820
Dnr 2019/641

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
1. Intern kontrollplan för miljö- och byggnämnd. Sammanträdesprotokoll 2020-05-06
2. Antagande av behovsutredningar. Miljö- och byggnämnd, protokoll 2020-05-06
3. Antagande av riktlinjer för förorenade områden. Miljö- och byggnämnd, protokoll
2020-05-06
4. Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening Protokoll årsmöte, 2020-05-11
5. Verksamhetsuppföljning tertial 1 2020 Miljö- och byggnämnden 2020-06-03
6. Protokoll styrelsemöte, Sjuhärads samordningsförbund 2020-06-02
7. Tertialrapport januari-april 2020 Sjuhärads samordningsförbund
8. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021 Protokoll kommunfullmäktige 202006-09
9. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-06-12
10. Boråsregionen Treårsplan budget 2020 Sjuhärads kommunalförbund 2020-06-05
11. Tertialrapport efter april samt prognos 2020 Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund 2020-06-23
12. Revidering av delegationsbeslut. Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd
2020-07-01
13. Riktlinjer för alkoholservering. Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd
2020-07-01
14. Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom
Sjuhärad. Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2020-07-01
15. Rambudget för Södra Älvsborgs Räddningsförbund

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

