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Justeringsdag Tisdag 8 september  
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§ 194 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 194/2020 
 

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

  
 
 
§ 195/2020 
 

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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§ 196 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 196/2020 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 197 Svar på motion om kommunala ytor för äng och högväxt gräs 

  
 
 
§ 197/2020 
 

Svar på motion om kommunala ytor för äng och 
högväxt gräs 
Dnr 2019/473 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till budgetuppdraget ”Värna om den 
biologiska mångfalden”.  
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§ 198 Svar på motion för ställningstagande för en säkrare värld utan kärnvapen 

  
 
 
§ 198/2020 
 

Svar på motion för ställningstagande för en säkrare 
värld utan kärnvapen 
Dnr 2020/108 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 
 
Ordförandens förslag – 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 
Klas Redin (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag 
till beslut eller enligt Kerstin Berggrens (MP) bifallsyrkande till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag. 
 
Reservation    
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.  
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§ 199 Svar på motion om att kranmärka Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 199/2020 
 

Svar på motion om att kranmärka Ulricehamns 
kommun 
Dnr 2019/360 
 
 
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.  
 
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 
  
 
Ordförandens förslag – 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), Kerstin Berggren (MP), Klas Redin (S) och Wiktor Öberg (M) yrkar 
bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 200 Svar på motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling 

  
 
 
§ 200/2020 
 

Svar på motion om att använda livscykelperspektiv 
vid upphandling 
Dnr 2019/391 
 
 
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. 
 
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 

 
 
Ordförandens förslag – 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 på 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 
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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Adela Brkic Carlsson (L), Kerstin Berggren (MP) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Klas 
Redins (S) återremissyrkande 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag och sedan om 
kommunstyrelsen avser återremittera det samma och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att avgöra ärendet idag.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande förslag till beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster till att avgöra ärendet idag och 7 nej-röster för att återremittera ärendet 
beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.   
 

Ledamöter/tjänstgörande ersättare  Ja Nej Avstår 
Klas Redin S  X  
Mikael Dahl C X   
Celso Silva Gonçalves S  X  
Niclas Sunding SD  X  
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M X   
Lisa Åkesson NU X   
Inga-Kersti Skarland S  X  
Kerstin Berggren MP  X  
Annie Faundes NU X   
Frida Edberg KD X   
Adela Brkic Carlsson L  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Wiktor Öberg M X   
Roland Karlsson C X   
Summa  8 7  

 
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till 
beslut och finner att så är fallet.   
 
 
Reservation    
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet  
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§ 201 Revidering av riktlinje för riksfärdtjänst 

  
 
 
§ 201/2020 
 

Revidering av riktlinje för riksfärdtjänst 
Dnr 2020/193 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjen för riksfärdtjänst antas.  
 
Sammanfattning 
Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. 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 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjen för riksfärdtjänst antas.  
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-09-03 

 Sida 14 av 26 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 202 Tillfällig förändring av stöd och bidrag 

  
 
 
§ 202/2020 
 

Tillfällig förändring av stöd och bidrag 
Dnr 2020/274 
 
 
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. 
 
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 

 
 
Ordförandens förslag – 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 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
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§ 203 Årsredovisning samt revisionsberättelse år 2019 för Stiftelsen Adolf 
Molanders minne 

  
 
 
§ 203/2020 
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse år 2019 för 
Stiftelsen Adolf Molanders minne 
Dnr 2020/387 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2019. 
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§ 204 Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 204/2020 
 

Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2020/174 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
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§ 205 Förslag till ny förbundsordning Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 205/2020 
 

Förslag till ny förbundsordning Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2019/508 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänst från och med 2021-01-01 fastställs.   
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§ 206 Årsredovisning 2019 Sjuhärads samordningsförbund 

  
 
 
§ 206/2020 
 

Årsredovisning 2019 Sjuhärads samordningsförbund 
Dnr 2020/211 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. 
 
Jäv 
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen 
av ärendet. Eftersom Liselotte Andersson (C) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen 
ersättare in.  
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§ 207 Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 207/2020 
 

Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst 
Dnr 2020/226 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 

 
Ordförandens förslag – 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, lämnar mötet och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. Cristina Bernevång (KD) går in som ersättare för Sebastian 
Gustavsson (M).  
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§ 208 Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 208/2020 
 

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst 
Dnr 2020/227 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ny förbundsordning gällande från och med 2021-01-01 för Tolkförmedling Väst fastställs. 
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§ 209 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-09-03 

  
 
 
§ 209/2020 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-09-03 
Dnr 2020/72 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 
2
  Allmänna ärenden 
3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 520/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2020-07-17 

5.7 

Nr 507/2020, 508/2020, 518/2020 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Exploateringsingenjör 2020-07-10, 2020-07-10, 2020-07-16 

5.9 

Nr 519/2020, 
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 
Exploateringsingenjör 2020-07-16  

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 523/2020, 524/2020, 526/2020, 527/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
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Enhetschef 2020-07-21, 2020-07-22 Verksamhetschef 2020-08-03, Rektor 
2020-08-03 

8.4 

Nr 506/2020 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2020-07-06 

8.8 

Nr 509/2020, 510/2020, 511/2020, 512/2020, 513/2020, 514/2020, 
515/2020, 516/2020, 517/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2020-06-15, 2020-06-15, 2020-06-15, 2020-06-15, 2020-06-15, 
2020-06-16, 2020-06-09, 2020-06-09, 2020-07-03 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

12.14 

Nr 522/2020 
Anmälan om missförhållanden inom omsorger för äldre, funktionshindrade 
och individ- och familjeomsorgen (Lex Sarah) 
Verksamhetschef 2020-07-09 

12.16 

Nr 521/2020 
Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada (Lex Maria) 
Verksamhetschef 2020-07-09 

13 Anmälan till överförmyndare 

13.4 

Nr 525/2020 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
LSS handläggare 2020-07-27 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna 
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§ 210 Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 210/2020 
 

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 
Tolkförmedling Väst 
Dnr 2020/346 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst godkänns.  
 
Förbundets mål om att öka distanstolkning bör om möjligt effektueras tidigare än vad som 
anges i verksamhetsplan för att använda tolkens tid mer effektivt till tolkning och därmed 
minska medlemskommunernas tolkkostnader. 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 för 
samråd innan beslut av förbundets direktion. Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga 
kostnader minst täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda 
tjänster enligt självkostnadsprincipen. Det innebär en beräknad snitthöjning om 2,6% för att 
nå en budget i balans. Motsvarande höjning för år 2020 var 2%.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef 
2 Förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 
3 Protokollsutdrag Budget och verksamhetsplan 2021-2023 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst godkänns.  
 
Förbundets mål om att öka distanstolkning bör om möjligt effektueras tidigare än vad som 
anges i verksamhetsplan för att använda tolkens tid mer effektivt till tolkning och därmed 
minska medlemskommunernas tolkkostnader. 
 
 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst  
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§ 211 Regler för direktupphandling 

  
 
 
§ 211/2020 
 

Regler för direktupphandling 
Dnr 2020/393 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Regler för direktupphandling antas och börjar gälla från och med 2020-10-01 och ersätter 
tidigare regler för direktupphandling. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst 
fyra år. Sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att 
gälla. De nu gällande föreskrifterna för Ulricehamns kommuns regler för direktupphandling 
antogs av kommunstyrelsen 2014. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag avseende nytt styrdokument som ersätter det tidigare. 
Jämfört med nuvarande regler föreslås endast mindre justeringar med utgångspunkt ur ny 
lagstiftning inom området.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-01 från ekonomichef  
2 Regler för direktupphandling 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Regler för direktupphandling antas och börjar gälla från och med 2020-10-01 och ersätter 
tidigare regler för direktupphandling. 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Upphandlingschef 
Författningshandboken 
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§ 212 Riktlinjer för upphandling 

  
 
 
§ 212/2020 
 

Riktlinjer för upphandling 
Dnr 2020/392 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för upphandling antas och börjar gälla från och med 2020-10-01 och ersätter 
tidigare riktlinjer för upphandling. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst 
fyra år. Sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att 
gälla. De nu gällande föreskrifterna för Ulricehamns kommuns riktlinjer för upphandling 
antogs av kommunfullmäktige 2015. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag avseende nytt styrdokument som ersätter det tidigare. 
Jämfört med nuvarande riktlinjer föreslås endast mindre justeringar med utgångspunkt ur 
ny lagstiftning inom området och nya EU-direktiv samt förtydligande av ansvar.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-01 från ekonomichef  
2 Riktlinjer för upphandling 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för upphandling antas och börjar gälla från och med 2020-10-01 och ersätter 
tidigare riktlinjer för upphandling. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar som tilläggsyrkande att det i riktlinjerna under Paragraf 3.1 allmänt 
läggs till: Livscykelanalys skall göras i den mån och omfattning som är möjlig 
 
Kerstin Berggren (MP) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Klas Redins (S) 
tilläggsyrkande.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar avslag på Klas Redins (S) tilläggsyrkande och yrkar bifall till 
ordförandens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens 
förslag till beslut och finner att så är fallet.  
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-09-03 

 Sida 26 av 26 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Ordföranden ställer sedan frågan om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Klas Redins 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå Klas Redins (S) 
tilläggsyrkande.   
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Upphandlingschef 
Författningshandboken 
 
 
 
 
 


