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§ 93 Information 

  
 
 
§ 93/2020 
 

Information  
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande, Dario Mihajlovic (NU), informerar om att Bengt Bogren 
(SD) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige. Bengt Bogren (SD) var tidigare 
ersättare i kommunfullmäktige och någon ny ersättare har inte kunnat utses. 
 
Kommunchef, Håkan Sandahl, informerar om lägesbilden och förvaltningens arbete i 
kommunen med anledning Covid-19.  
 
Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), informerar om kommunstyrelsens 
arbete sedan föregående sammanträde.  
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§ 94 Motion om sänkt rösträttsålder 

  
 
 
§ 94/2020 
 

Motion om sänkt rösträttsålder 
Dnr 2020/455 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att kommunfullmäktige beslutar att: 

 kommunen hos länsstyrelsen snarast ansöker om tillstånd att för det kommunala 
valet införa rösträtt från 16 år 

 under förutsättning att tillstånd ges sänka rösträtten till 16 år i det kommunala valet 
 se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i samhället 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion om sänkt rösträttsålder (MP) 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 95 Motion om fler permanenta utomhusscener 

  
 
 
§ 95/2020 
 

Motion om fler permanenta utomhusscener 
Dnr 2020/464 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
bygger fler permanenta utomhusscener. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om fler permanenta utomhusscener (M) 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 96 Motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd 

  
 
 
§ 96/2020 
 

Motion om jämställda utbetalningar av 
försörjningsstöd 
Dnr 2020/468 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson 
(L) att jämställda utbetalningar av bistånd införs. Det innebär att, när bistånd beviljas 
gemensamt för hushållet ska det beviljade biståndet betalas ut 50/50 till respektive partner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd (L) 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 97 Motion om Självförsvar och taktisk kommunikation för personal i 
kommunen 

  
 
 
§ 97/2020 
 

Motion om Självförsvar och taktisk kommunikation 
för personal i kommunen 
Dnr 2020/479 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Sebastian Gustavsson 
(M) att: 
 
- Säkerhetssamordnaren skyndsamt får i uppdrag att snarast framarbeta en plan för 

berörda riskgrupper i kommunen 
 

- Utbildningen skall ges kostnadsfritt till all personal som önskar genomgå densamma 

 
- Utbildningen skall vara i gång senast den 1 januari 2021 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Självförsvar och taktisk kommunikation för personal i kommunen (M) 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 98 Motion om att utöka småbåtshamnen 

  
 
 
§ 98/2020 
 

Motion om att utöka småbåtshamnen 
Dnr 2020/480 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att: 
 
 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur småbåtshamnen 
skall utökas och utvecklas framåt. 
 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse ifrån en privat aktör att 
bygga en småbåtshamn. 
 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på möjliga placeringar för en ”Sjömack”.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att utöka småbåtshamnen  
 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 99 Motion angående Wi-Fi till alla boende på äldreboenden 

  
 
 
§ 99/2020 
 

Motion angående Wi-Fi till alla boende på 
äldreboenden 
Dnr 2020/500 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Wi-Fi installeras i alla 
brukares lägenheter i kommunens äldreboenden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående Wi-Fi till alla boende på äldreboenden 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 100 Medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby 

  
 
 
§ 100/2020 
 

Medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i 
Sjöparken i Vegby 
Dnr 2020/379 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gustav Johansson att det bör finnas 
en tillgänglig toalett i Sjöparken i Vegby. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby 
2 Medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby, alternativ 2. 
 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Gustav Johansson  
Kommunstyrelsen 
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§ 101 Medborgarförslag om en cykelväg Vegby - Gällstad 

  
 
 
§ 101/2020 
 

Medborgarförslag om en cykelväg Vegby - Gällstad 
Dnr 2020/386 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Therese Hagwall att det ska anläggas 
en cykelväg mellan Vegby och Gällstad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en cykelväg Vegby - Gällstad 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Therese Hagwall  
Kommunstyrelsen 
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§ 102 Medborgarförslag om en cykelväg, sträckan Vegby - Gällstad 

  
 
 
§ 102/2020 
 

Medborgarförslag om en cykelväg, sträckan Vegby - 
Gällstad 
Dnr 2020/385 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johanna Öhman Ekman att man för 
barnens säkerhet, när de cyklar, anlägger en cykelväg mellan Vegby och Gällstad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en cykelväg, sträckan Vegby - Gällstad 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Johanna Öhman Ekman  
Kommunstyrelsen 
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§ 103 Medborgarförslag om en cykelväg mellan Vegby och Gällstad 

  
 
 
§ 103/2020 
 

Medborgarförslag om en cykelväg mellan Vegby och 
Gällstad 
Dnr 2020/384 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ada Pettersson att det ska finnas en 
cykelväg mellan Vegby och Gällstad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en cykelväg mellan Vegby och Gällstad 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Ada Pettersson  
Kommunstyrelsen 
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§ 104 Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och Gällstad 

  
 
 
§ 104/2020 
 

Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och 
Gällstad 
Dnr 2020/383 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Emma Tellus att det anläggs en 
cykelväg mellan Vegby och Gällstad. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och Gällstad 
2 Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och Gällstad - Komplettering 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Emma Tellus  
Kommunstyrelsen 
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§ 105 Medborgarförslag om discogolfbana på Lassalyckan 

  
 
 
§ 105/2020 
 

Medborgarförslag om discogolfbana på Lassalyckan 
Dnr 2020/409 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Markus Azelius att Ulricehamn 
börsatsa pengar och skapa en discogolfbana vid Lassalyckan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om discogolfbana på Lassalyckan 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Markus Azelius  
Kommunstyrelsen 
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§ 106 Medborgarförslag om att bygga en basketplan i tätorten 

  
 
 
§ 106/2020 
 

Medborgarförslag om att bygga en basketplan i 
tätorten 
Dnr 2020/418 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gabriel Westberg att det byggs en 
riktig basketplan i tätorten. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bygga en basketplan i tätorten 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Gabriel Westberg 
Kommunstyrelsen 
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§ 107 Medborgarförslag om en ny modern iläggningsplats för båtar och dyligt 

  
 
 
§ 107/2020 
 

Medborgarförslag om en ny modern iläggningsplats 
för båtar och dyligt 
Dnr 2020/430 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tomas Svenningsson att det anläggs 
en ny modern, flerfilig iläggningsplats för båtar och dyligt, mellan Prångens camping, gamla 
Riksväg 40 och Brunnvägen. Det bör också finnas en parkering i anslutning till 
iläggningsplatsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en ny modern iläggningsplats för båtar och dyligt 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Tomas Svenningsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 108 Medborgarförslag om upphöjd trottoar på sträckan från Pilvägen till 
busshållplatsen i Köttkulla/Grönahög 

  
 
 
§ 108/2020 
 

Medborgarförslag om upphöjd trottoar på sträckan 
från Pilvägen till busshållplatsen i Köttkulla/Grönahög 
Dnr 2020/438 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levinsson att det anläggs en 
upphöjd trottoar på sträckan från Pilvägen till bullhållplatsen i Köttkulla/Grönahög. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om upphöjd trottoar på sträckan från Pilvägen till busshållplatsen i 

Köttkulla/Grönahög 
 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Mikael Levinsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 109 Medborgarförslag om åtgärder på lekplatsen nere vis sjön 

  
 
 
§ 109/2020 
 

Medborgarförslag om åtgärder på lekplatsen nere vis 
sjön 
Dnr 2020/460 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Harald Wiman att det vid lekplatsen 
nere vid sjön sätts glas istället för träribbor i vindskyddet samt att kommunen bör satsa på en 
rostfri grill med lock och nivålägen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om åtgärder vid lekplatsen nere vid sjön 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Harald Wiman  
Kommunstyrelsen 
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§ 110 Medborgarförslag om att så ängsblommor för att gynna bin och humlors 
livsmiljö 

  
 
 
§ 110/2020 
 

Medborgarförslag om att så ängsblommor för att 
gynna bin och humlors livsmiljö 
Dnr 2020/469 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Inger Hjalmarsson och Christina 
Andersson att kommunen sår ängsblommor på olika platser i kommunen för att gynna bin 
och humlors livsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att så ängsblommor för att gynna bin och humlors livsmiljö 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Inger Hjalmarsson 
Christina Andersson  
Kommunstyrelsen 
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§ 111 Medborgarförslag om fler bryggor för båtplatser 

  
 
 
§ 111/2020 
 

Medborgarförslag om fler bryggor för båtplatser 
Dnr 2020/478 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Nyberg att kommunen lägger 
i ytterligare två bryggor för att minska den långa kötid som råder för att få en båtplats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om fler bryggor för båtplatser 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Henrik Nyberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 112 Medborgarförslag om att kunna gå utan risk utmed Industrivägen i Vist 

  
 
 
§ 112/2020 
 

Medborgarförslag om att kunna gå utan risk utmed 
Industrivägen i Vist 
Dnr 2020/486 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Monika Liljestrand att man gör 
Industrivägen mer säker för fotgängare i form av trottoarer alternativt att man förhandlar 
med Västtrafik så att det går bussar i området. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att kunna gå utan risk utmed Industrivägen i Vist 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Monika Liljestrand  
Kommunstyrelsen 
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§ 113 Medborgarförslag om nya villatomter 

  
 
 
§ 113/2020 
 

Medborgarförslag om nya villatomter 
Dnr 2020/491 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl-Åke Alsing, Tommy Johansson, 
Gunnel Magnusson, Peter Eggers, Terese Tyrén, Jan-Erik Magnusson, Gustav Liberg för att 
fortsätta den positiva utveckling som råder i Hökerum att: 
 
-Kommunen köper in berörd mark 
 
-Kommunen prioriterar ett planarbete så att det finns byggklara tomter under 2021 
 
-Att kommunen drar fram vägar och infrastruktur inom området under 2021 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om nya villatomter 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Carl-Åke Alsing 
Tommy Johansson 
Gunnel Magnusson 
Jan-Erik Magnusson 
Peter Eggers 
Terese Tyrén 
Gustav Liberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 114 Medborgarförslag om flerbostadshus/trygghetsboende 

  
 
 
§ 114/2020 
 

Medborgarförslag om flerbostadshus/trygghetsboende 
Dnr 2020/487 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl-Åke Alsing, Tommy Johansson, 
Gunnel Magnusson, Jan-Erik Magnusson; Peter Eggers, Terese Tyrén, Gustav Liberg för att 
skapa fler bostäder i Hökerum att: 
 
-Kommunen köper in nödvändig privat mark nedanför Hökerumsgården i Hökerum 
 
-Kommunen startar ett planarbete omgående 
 
-Det skapas möjligheter att komma igång med byggnation under 2021 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om flerbostadshus/trygghetsboende 
 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Carl-Åke Alsing 
Tommy Johansson 
Gunnel Magnusson 
Jan-Erik Magnusson 
Peter Eggers 
Terese Tyrén 
Gustav Liberg 
Kommunstyrelsen 
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§ 115 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande Brunnsnäs herrgård 

  
 
 
§ 115/2020 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
Brunnsnäs herrgård 
Dnr 2020/501 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan och den läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Ingemar Basth (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om Brunnsnäs 
herrgård. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande Brunnsnäs herrgård 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan och den läggs till handlingarna. 
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§ 116 Svar på interpellation - Våld går inte i pension 

  
 
 
§ 116/2020 
 

Svar på interpellation - Våld går inte i pension 
Dnr 2020/360 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. 
 
Sammanfattning 
Adela Brkic Carlsson (L) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
våld i nära relationer. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-17. 
 
Beslutsunderlag 
1 Interpellation - Våld går inte i pension 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. 
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§ 117 Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 117/2020 
 

Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2020/174 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund beslutade 2020-03-20 att fastställa 
årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2019 och att överlämna densamma till 
medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef 
2 § 16 Protokollsutdrag Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 
3 Bokslut 2019 Bil 1 
4 Bokslut 2019 Bil 2 
5 Uppföljning av VP 2019 Bil 3 
6 Uppföljning Säkerhetsmål HP 2016-2019 Bil 4 
7 Uppföljning Internkontrollplan 2019 - bilaga 5 
8 Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2019_200225 
9 Revisionsberättelse påskriven 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Jäv    
Börje Eckerlid (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Inger Broberg (C) går in som 
ersättare för Börje Eckerlid (C). 
 
Ingvar Ideström (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Eftersom Ingvar Ideström (M) 
inte är tjänstgörande ledamot tas ingen ersättare in.  
 
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
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§ 118 Förslag till ny förbundsordning Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 118/2020 
 

Förslag till ny förbundsordning Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2019/508 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänst från och med 2021-01-01 fastställs.   
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har den 12 juni 2020 
beslutat att översända förslag till ny förbundsordning till medlemskommunerna för 
fastställande. Förbundsordningen är kompletterad med en bilaga ”Reglemente för 
medlemsrådet” och hänvisning till gällande lagstiftningar har uppdaterats. 
Förbundsordningen föreslås gälla from 2021-01-01.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-08 från kanslichef  
2 § 35 Komplettering till SÄRFs förbundsordning 
2 Förbundsordning komplettering med bilaga Medlemsråd 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänst från och med 2021-01-01 fastställs.   
 
Förslag till beslut på mötet 
Börje Eckerlid (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
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§ 119 Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 119/2020 
 

Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst 
Dnr 2020/226 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2020-03-27 § 
397 beslutat att godkänna årsredovisning för år 2019 och att översända den till 
medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef  
2 Beslut § 397 Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst 
3 Årsredovisning 2019 
4 Internkontrollrapport 
5 Revisionsberättelse 
6 PM avseende Årsredovisning 2019 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Jäv  
Sebastian Gustavsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Ingvar Ideström (M) går in 
som ersättare för Sebastian Gustavsson (M).  
 
 
  
 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 120 Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 120/2020 
 

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst 
Dnr 2020/227 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ny förbundsordning gällande från och med 2021-01-01 för Tolkförmedling Väst fastställs. 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har tagit fram förslag till ny förbundsordning att gälla från och med 
2021-01-01. I förslaget har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen 
samt att nya ansökningar om medlemskap har inkommit.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef 
2 Protokollsutdrag 2020-03-27 
3 Förbundsordning med ändringsmarkeringar 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ny förbundsordning gällande från och med 2021-01-01 för Tolkförmedling Väst fastställs. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst  
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§ 121 Årsredovisning 2019 Sjuhärads samordningsförbund 

  
 
 
§ 121/2020 
 

Årsredovisning 2019 Sjuhärads samordningsförbund 
Dnr 2020/211 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. 
 
Sammanfattning 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
har fastställt årsredovisningen 2019 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-06 från kanslichef 
2 årsredov2019 signerad 
3 Sof Sjuhärad rev ber 2019 
4 revisionsberättelse del2 
5 revisonsPM 2019 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. 
 
Jäv  
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Inger Broberg (C) går in som 
ersättare för Liselotte Andersson (C). 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sjuhärads samordningsförbund 
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§ 122 Årsredovisning samt revisionsberättelse år 2019 för Stiftelsen Adolf 
Molanders minne 

  
 
 
§ 122/2020 
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse år 2019 för 
Stiftelsen Adolf Molanders minne 
Dnr 2020/387 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2019. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2019.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef 
2 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2019 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2019. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molanders minne 
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§ 123 Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i 
sessionssalen i Stadshuset 

  
 
 
§ 123/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset 
Dnr 2020/381 
 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-06-28 från servicechef 
2 Investeringskalkyl kylanläggning sessionssalen stadshuset 
 
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. 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 124 Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde 
Bergsäter 

  
 
 
§ 124/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av 
bostadsområde Bergsäter 
Dnr 2020/330 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-06-04 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Utbyggnad Bergsäter 
 
 
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. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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§ 125 Slutredovisning av investeringsprojekt inom exploateringsenheten 

  
 
 
§ 125/2020 
 

Slutredovisning av investeringsprojekt inom 
exploateringsenheten 
Dnr 2020/145 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-04-30 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Slutredovisning investeringsprojekt Stadsskogen 
3 Slutredovisning investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Slutredovisningarna godkänns. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 126 Program för bostadsförsörjning 

  
 
 
§ 126/2020 
 

Program för bostadsförsörjning 
Dnr 2019/469 
 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-06-12 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Samrådsredogörelse Program för bostadsförsörjning 
3 Program för bostadsförsörjning 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Program för bostadsförsörjning antas och ersätter tidigare riktlinjer för bostadsförsörjning.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 127 Tillfällig förändring av stöd och bidrag 

  
 
 
§ 127/2020 
 

Tillfällig förändring av stöd och bidrag 
Dnr 2020/274 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Den tillfälliga förändringen av stöd och bidrag beviljas. Bidragen som berörs är 
aktivitetsstöd, drifts-, grund- och lokalbidrag, förlustbidrag vid anordnade av 
kulturarrangemang och stöd till studieförbund. 
 
Sammanfattning 
I Ulricehamns kommunen finns riktlinjer till föreningsbidrag som antogs av KF 2019-03-28 
§ 50. Riktlinjerna talar tydligt om hur stöd och bidrag ska betalas ut till föreningar, vilka 
villkor som gäller för de olika stöden. Under den rådande situationen i samhället i samband 
med Covid-19 behöver riktlinjerna vara mer flexibla minimera de ekonomiska skador som nu 
blir för föreningslivet. 
 
De stöd som berörs främst är: 
Aktivitetsstöd 
Driftsbidrag 
Grundbidrag 
Lokalbidrag 
Förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang 
Stöd till studieförbund 
Den tillfälliga förändringen gäller för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-10 från t.f. servicechef  
2 Riktlinjer för föreningsbidrag 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Den tillfälliga förändringen av stöd och bidrag beviljas. Bidragen som berörs är 
aktivitetsstöd, drifts-, grund- och lokalbidrag, förlustbidrag vid anordnade av 
kulturarrangemang och stöd till studieförbund. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 128 Revidering av riktlinje för riksfärdtjänst 

  
 
 
§ 128/2020 
 

Revidering av riktlinje för riksfärdtjänst 
Dnr 2020/193 
 
 
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. Den nu gällande riktlinjen 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.  
 
Ärendet återremitterade på kommunfullmäktiges sammanträden 2020-o6-17 § 83 för att 
kompletteras med tydligare information vad som gäller vid bokning av resan. Denna 
information finns nu tillagd under rubriken 6.2.1. Beställning och avbeställning av resa. I 
övrigt har inga ändringar gjorts i förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-03 från socialchef 
2 Riktlinje för riksfärdtjänst 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjen för riksfärdtjänst antas.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Författningshandboken  
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§ 129 Svar på motion om kommunala ytor för äng och högväxt gräs 

  
 
 
§ 129/2020 
 

Svar på motion om kommunala ytor för äng och 
högväxt gräs 
Dnr 2019/473 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till budgetuppdraget ”Värna om den 
biologiska mångfalden”.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Evelina Karlsson (V) 
att kommunen inventerar vilka gräsytor som passar för att omvandla till ängsmark respektive 
högväxta gräsytor samt att omvandla lämpliga ytor till ängsmark respektive höggräsmark i 
enlighet med inventeringen.  Förvaltningen har ett budgetuppdrag att ”Värna om den 
biologiska mångfalden” där man vill att kommunen ska utreda om delar av de kommunala 
gräsytorna kan ställas om för att gynna humlor och övriga insekter som behöver mat och 
skydd för att överleva och som i sin tur hjälper till att producera näringsrik mat.  
 
Förvaltningen förslag till beslut är att motionen anses vara under utredning då dessa delar 
utreds i samband med budgetuppdraget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-03-13 från t.f. servicechef 
2 Motion om kommunala ytor för äng och högväxt gräs 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till budgetuppdraget ”Värna om den 
biologiska mångfalden”.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 130 Svar på motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling 

  
 
 
§ 130/2020 
 

Svar på motion om att använda livscykelperspektiv 
vid upphandling 
Dnr 2019/391 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen bör avvakta tills det tagits fram enkla och 
tillförlitliga metoder för livscykelanalyser, LCA, innan de börjar användas i Ulricehamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att kommunen i alla upphandlingar: 
 
- alltid efterfrågar Livscykelanalys av leverantörer 
- använder Livscykelanalys själv där det är möjligt 
- alltid lägger ett Livscykelperspektiv. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiv till att vara med och påverka för att minska 
miljöpåfrestningar men föreslår att motionen avslås med hänvisning till att kommunen bör 
avvakta tills det tagits fram och testats metoder för livscykelanalyser, LCA, som både är enkla 
och tillförlitliga innan de börjar användas i Ulricehamns kommun. Detta för att inte i 
förlängningen försvåra för lokala företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-29 från ekonomichef 
2 Motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen bör avvakta tills det tagits fram enkla och 
tillförlitliga metoder för livscykelanalyser, LCA, innan de börjar användas i Ulricehamns 
kommun. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till de vaga skrivningarna i 
tjänsteskrivelsen om olika projekt trots att förvaltningen ställer sig positiv till att vara med 
och påverka för att minska miljöpåfrestningar, så vill vi ha ett bättre underlag där det 
beskrivs om något projekt kan visa på resultat.  
 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Arne Fransson (MP) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande om återremiss.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden (NU) ställer frågan om kommunfullmäktige avser avgöra ärendet i dag eller 
återremittera det och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet i dag. 
 
Omröstning begärs.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja- röst för att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för att återremittera ärendet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 26 ja-röster och 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
genom minoritetsåterremiss.   
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Frida Edberg KD  X  
Cristina Bernevång KD  X  
Roland Eriksson L X   
Adela Brkic Carlsson L  X  
Arne Fransson MP  X  
Ingemar Basth MP  X  
Evelina Karlsson V  X  
Jan-Olof Sundh V  X  
Roland Karlsson C X   
Mikael Dahl C X   
Bengt Leander C X   
Börje Eckerlid C X   
Victor Sund C X   
Liselotte Andersson C X   
Erik Öhlund C X   
Ziad Makrous C X   
Margareta Juliusson M X   
Eva Grönbäck M X   
Eduard Piper M X   
Per Bergman M X   
Sebastian Gustavsson M X   
Richard Hallifax M X   
Wiktor Öberg M X   
Mikael Levander NU X   
Inga-Maj Larsson NU X   
Annie Faundes NU X   
Elisabeth Stålbrand NU X   
Mats Bogren NU X   
Lisa Åkesson NU X   
Bella Cotter NU X   
Therese Westman NU X   
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Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Bengt Bogren SD  X  
Niclas Sunding SD  X  
Mattias Remar S  X  
Celso Silva Goncalves S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Josefsson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson, vice ordf. M X   
Dario Mihajlovic, ordf. NU X   

 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 131 Svar på motion om minskat regelkrångel 

  
 
 
§ 131/2020 
 

Svar på motion om minskat regelkrångel 
Dnr 2019/698 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-07-06 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Sammanträdesprotokoll MBN 2020-06-03 
3 Motion om Minskat regelkrångel 

 
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.  
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 132 Svar på motion för ställningstagande för en säkrare värld utan kärnvapen 

  
 
 
§ 132/2020 
 

Svar på motion för ställningstagande för en säkrare 
värld utan kärnvapen 
Dnr 2020/108 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att den inte rör kommunal verksamhet eller ett 
kommunalt ansvarsområde.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Evelina Karlsson (V), Jan-Olof Sundh (V), Arne 
Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att Ulricehamn ställer sig bakom International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) upprop om ett förbud mot kärnvapen.  
 
Enligt kommunallagen, 2 kap.  §§ 1–2 framgår att en kommun ansvarar för angelägenheter 
med anknytning till kommunens ansvarsområden samt att kommuner inte får ha hand om 
sådana angelägenheter som någon annan, exempelvis staten, regionen eller en annan 
kommun, har hand om.  
 
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-01 från kanslichef   
2 Motion för ställningstagande för en säkrare värld utan kärnvapen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att den inte rör kommunal verksamhet eller ett 
kommunalt ansvarsområde.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Jan-Olof Sundh (V) och Arne Fransson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Roland Karlsson (C) och Klas Redin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att så är fallet.  
 
   
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 133 Svar på motion om att kranmärka Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 133/2020 
 

Svar på motion om att kranmärka Ulricehamns 
kommun 
Dnr 2019/360 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att delar av kommunen kranmärks. Samtliga verksamheter och bolag 
förutom försäljning av flaskvatten i skolcaféterian och måltidsdryck inom välfärd omfattas.  
 
Sammanfattning 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) har i en motion yrkat för att Ulricehamns 
kommun och de kommunala bolagen ska ansöka om att Kranmärkas vilket innebär att 
flaskvatten slopas i verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-10 från kanslichef  
2 Motion om att kranmärka Ulricehamns kommun 
  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att delar av kommunen kranmärks. Samtliga verksamheter och bolag 
förutom försäljning av flaskvatten i skolcaféterian och måltidsdryck inom välfärd omfattas.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Adela Brkic Carlsson (L), Emma Claesson (S) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 134 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Bengt Bogren 

  
 
 
§ 134/2020 
 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Bengt 
Bogren 
Dnr 2020/324 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Till ny ersättare i kommunstyrelsen väljs Jan-Henric Henningson (SD), Stenbocksgatan 42 A, 
523 35 Ulricehamn som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17 § 89 att befria Bengt Bogren (SD) från uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen bordlades till nästa 
möte 2020-09-24. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-23 från kommunsekreterare  

 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) föreslår Jan-Henric Henningson (SD), Stenbocksgatan 42 A, 523 35 
Ulricehamn som ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Jan-Henric Henningsson 
Kansliet (4) 
Löneassistent 
Miljö- och byggnämnd 
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§ 135 Val av ny ledamot i Stadshus AB och ny ersättare i kommunstyrelsen 
efter Martin Berg 

  
 
 
§ 135/2020 
 

Val av ny ledamot i Stadshus AB och ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Martin Berg 
Dnr 2020/325 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Till ny ledamot i Stadshus AB väljs Jan-Henric Henningsson (SD), Stenbocksgatan 42 A, 523 
35 Ulricehamn. 
 
Till ny ersättare i kommunstyrelsen väljs Fredrik Palmkvist (SD), Vasared 302, 523 94 
Tvärred. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17 § 90 att befria Martin Berg från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Ulricehamns stadshus AB och som ersättare i 
kommunstyrelsen. Val av ny ledamot till Ulricehamns stadshus AB och till ersättare i 
kommunstyrelsen bordlades till nästa möte 2020-09-24. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-23 från kommunsekreterare  

Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) föreslår Jan-Henric Henningsson (SD), Stenbocksgatan 42 A, 523 35 
Ulricehamn som ny ledamot i Stadshus AB. 
 
Niclas Sunding (SD) föreslår Fredrik Palmkvist (SD), Vasared 302, 523 94 Tvärred, som ny 
ersättare i kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Jan-Henric Henningsson 
Fredrik Palmkvist 
Löneassistent 
Kansliet (4) 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 136 Val av ny huvudman i Ulricehamns sparbank efter Stefan Höglund 

  
 
 
§ 136/2020 
 

Val av ny huvudman i Ulricehamns sparbank efter 
Stefan Höglund 
Dnr 2020/361 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Till ny huvudman i Ulricehamns sparbank väljs Evelina Karlsson (V), Viskabrovägen 3A, 523 
74 Hökerum för återstoden av mandatperioden till 2021. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17 § 92 att befria Stefan Höglund (V) från uppdraget 
som huvudman i Ulricehamns sparbank. Val av ny huvudman överlämnades till val- och 
arvodesberedningen för hantering.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-09 från kommunsekreterare  

Förslag till beslut på mötet 
Val- och arvodesberedningens ordförande Börje Eckerlid (C) föreslår att Evelina Karlsson 
(V), Viskabrovägen 3A, 523 74 Hökerum, utses till ny huvudman i Ulricehamns sparbank för 
återstoden av mandatperioden till 2021. 
  
Jäv 
Evelina Karlsson (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Dan Ljung (V) ersätter Evelina 
Karlsson (V). 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Evelina Karlsson 
Ulricehamns sparbank 
Löneassisten 
Kansliet (3) 
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§ 137 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Miljö- och byggnämnd - Anna-Lena 
Friberg 

  
 
 
§ 137/2020 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Miljö- och 
byggnämnd - Anna-Lena Friberg 
Dnr 2020/413 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Anna-Lena Friberg (S) befrias från uppdraget. 
 
Till ny ersättare till miljö- och byggnämnden väljs Jenny Kvist (S), Haghult 102, 523 94 
Tvärred. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-07-28 avsäger sig Anna-Lena Friberg (S) uppdrag/en som ersättare i Miljö- 
och byggnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Miljö- och byggnämnd - Anna-Lena Friberg 

 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Anna-Lena Friberg (S) befrias från uppdraget. 
 
 
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår Jenny Kvist (S), Haghult 102, 523 94 Tvärred, som ny 
ersättare i miljö- och byggnämnden.  
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Anna-Lena Friberg 
Jenny Kvist 
Miljö- och byggnämnden  
löneassistent 
kansliet (4) 
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 Utdragsbestyrkande 

§ 138 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt övriga 
politiska uppdrag - Katrin Lorentzon (M) 

  
 
 
§ 138/2020 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt övriga politiska uppdrag - 
Katrin Lorentzon (M) 
Dnr 2020/419 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Katrin Lorentzon(M) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen.  
 
Till ny ersättare i kommunstyrelsen väljs Stein Erik Norderhaug (M), Markusvägen 29, 523 
33 Ulricehamn. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-08-07 avsäger sig Katrin Lorentzon (M) uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsen arbetsgrupp 
lärande/välfärd och ersättare i budgetutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt övriga politiska uppdrag 

- Katrin Lorentzon (M) 
 
Ordföranden förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Katrin Lorentzon(M) befrias från uppdragen. 
 
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) förslår Stein Erik Norderhaug, Markusvägen 29, 523 33 
Ulricehamn, utses till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Katrin Lorentzon 
Stein Erik Norderhaug 
kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnden   
löneassistent 
kansliet (4) 
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§ 139 Avsägelse av uppdrag som huvudman i Ulricehamns sparbank, Jan-Henric 
Henningsson 

  
 
 
§ 139/2020 
 

Avsägelse av uppdrag som huvudman i Ulricehamns 
sparbank, Jan-Henric Henningson 
Dnr 2020/437 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Jan-Henric Henningson (SD) befrias från uppdraget. 
 
Till ny huvudman i Ulricehamns sparbank väljs Jonathan Sunding (SD), Carl Eklundsväg 13, 
523 36 Ulricehamn, för återstoden av mandatperioden 2020-2024 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-08-24 avsäger sig Jan-Henric Henningson (SD) uppdrag som huvudman i 
Ulricehamns sparbank 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som huvudman i Ulricehamns sparbank, Jan-Henric Henningson (SD) 

 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Jan-Henric Henningson (SD) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Val- och arvodesberedningens ordförande Börje Eckerlid (C) föreslår att Jonathan Sunding 
(SD), Carl Eklundsväg 13, 523 36 Ulricehamn, utses som ny huvudman i Ulricehamns 
sparbank för återstoden av mandatperioden 2020-2024. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Jan-Henric Henningson 
Jonathan Sunding 
Ulricehamns sparbank  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 


