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§ 213 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 213/2020 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Med den ändringen att ärende 24 Beslut om utemiljö vid det nya stadsbiblioteket dras ut från 
dagens möte fastställs ärendelistan. 
 
Sammanfattning  
Ordföranden (C) informerar om att han har för avsikt att dra ur ärende 24 Beslut om 
utemiljö vid det nya stadsbiblioteket från dagens möte.  
 
 
Mötet ajourneras mellan klockan 08:10-08:20. 
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§ 214 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 214/2020 
 

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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§ 215 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 215/2020 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 216 Val av ny ledamot i arbetsgrupp samhällsutveckling för Bengt Bogren (SD) 

  
 
 
§ 216/2020 
 

Val av ny ledamot i arbetsgrupp samhällsutveckling 
för Bengt Bogren (SD) 
Dnr 2020/324 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling väljs Fredrik Palmkvist 
(SD). 
 
Sammanfattning 
Bengt Bogren (SD) avsade sig 2020-05-29 sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17 att befria honom från uppdraget. Val av ny 
ersättare i kommunstyrelsen bordlades till kommunfullmäktiges möte 2020-09-24 då Jan-
Henric Henningsson (SD) valdes till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen behöver därför nu utse en ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) föreslår att Fredrik Palmkvist (SD) väljs till ny ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Fredrik Palmkvist 
Kansliet (4) 
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§ 217 Val till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd för 
Martin Berg (SD) 

  
 
 
§ 217/2020 
 

Val till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
lärande/välfärd för Martin Berg (SD) 
Dnr 2020/325 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd väljs Jan-Henric 
Henningson (SD). 
 
Sammanfattning 
Martin Berg (SD) avsade sig i en skrivelse 202-06-01 sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Ulricehamns Stadshus, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17 
att befria honom från uppdragen. Beslutet att välja en ny ersättare till kommunstyrelsen 
bordlades till kommunfullmäktiges möte 2020-09-24 då Fredrik Palmkvist (SD) valdes till ny 
ersättare.  
 
Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp 
lärande/välfärd.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) föreslår att Jan-Henric Henningson (SD) väljs som ny ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Jan-Henric Henningson  
Kansliet (4) 
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§ 218 Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd och 
till ny ersättare i budgetutskottet för Katrin Lorentzon (M) 

  
 
 
§ 218/2020 
 

Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
lärande/välfärd och till ny ersättare i budgetutskottet 
för Katrin Lorentzon (M) 
Dnr 2020/419 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd väljs Stein Erik Norderhaug 
(M). 
 
Till ny ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott väljs Stein Erik Norderhaug (M). 
 
Sammanfattning 
Katrin Lorentzon (M) avsade sig en skrivelse 2020-08-07 uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsen arbetsgrupp 
lärande/välfärd och ersättare i budgetutskottet. Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
09-24 valdes Stein Erik Norderhaug (M) att ersätta Katrin Lorentzon (M) som ersättare i 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen behöver därför nu utse en ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp 
lärande/välfärd och en ny ersättare till budgetutskottet.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår att Stein Erik Norderhaug (M) väljs till ny ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp. 
 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår att Stein Erik Norderhaug (M) väljs till ny ersättare i 
kommunstyrelsens budgetutskott.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Stein Erik Norderhaug 
Kansliet 
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§ 219 Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

  
 
 
§ 219/2020 
 

Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2020/196 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns 0ch läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2020-02-28 att 
fastställa årsredovisning för 2019 samt att översända den tillsammans med 
revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2019 samt de enskilda ledamöterna i densamma. Revisionen tillstyrker 
också att årsredovisningen för år 2019 kan fastställas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-07 från kommunchef 
2 Brev Årsredovisning 2019 
3 Protokollsutdrag § 7 200228 Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
4 Årsredovisning 2019 inkl bilagor 
5 Revisionsberättelse 
6 Revisionsrapport Borås Stad 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns 0ch läggs till handlingarna. 
 
Jäv  
Ordföranden Roland Karlsson (C) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. Aila Kivijarju (SD) ersätter Roland Karlsson (C) som ordförande. 
Ziad Makrous (C) går in som ersättare för Roland Karlsson (C). 
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Vice ordförande Wiktor Öberg anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Stein Erik Norderhaug (M) ersätter Wiktor Öberg (M).  
 
Mikael Levander (NU) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Annie Faundes ersätter Mikael Levandet (NU). 
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§ 220 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2020 SoL och LSS 

  
 
 
§ 220/2020 
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2020 
SoL och LSS 
Dnr 2020/436 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-24 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 2, 2020 SoL och LSS 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
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§ 221 Redovisning av motioner och medborgarförslag år 2020 

  
 
 
§ 221/2020 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag år 
2020 
Dnr 2020/115 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning.  
 
Vid beredande utskottet den 19 mars gjordes en bedömning, med anledning av den pågående 
pandemin, av vilka ärenden som för tillfället kunde avvaktas med att behandlas vidare för att 
hålla en kort ärendelista vid kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  Beslut 
fattades om att redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2020 kunde avvaktas 
med och att det under år 2020 endast blir en redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-31 från kanslichef 
2 Förteckning över motioner och medborgarförslag 20200831 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
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§ 222 Svar på motion om barnrättsombud 

  
 
 
§ 2020/222 
 

Svar på motion om barnrättsombud 
Dnr 2020/354 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till att det i den antagna budgeten för 
2020 gavs ett uppdrag att ”utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns 
kommun att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen”. 
Denna utredning är ännu inte klar. 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har den 7 juni 2020 inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige där man föreslår följande. 
 

 Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter förebild från 
Simrishamn. 

 För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer inrättas ett 
nätverk som består av representanter från kommunens sektorer och hålls ihop av 
barnrättsombudet. 

 Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i uppdrag att ta 
fram dessa). 

 Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot en 
barnchecklista och om beslutet på något sätt berör barn så ska det föregås av en 
barnkonsekvensanalys. 

 
Frågan är under utredning i samband med ett budgetuppdrag som gavs inför 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kanslichef 
2 Motion om barnrättsombud (MP) 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till att det i den antagna budgeten för 
2020 gavs ett uppdrag att ”utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns 
kommun att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen”. 
Denna utredning är ännu inte klar. 
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§ 223 Svar på motion om att bjuda in Johan Westerholm som föreläsare med 
särskilt fokus på Ibn Rushd 

  
 
 
§ 223/2020 
 

Svar på motion om att bjuda in Johan Westerholm 
som föreläsare med särskilt fokus på Ibn Rushd 
Dnr 2020/278 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att utbildningsinsatser för såväl tjänstemän som 
förtroendevalda politiker, ska ha ett klart syfte, fylla ett uttalat behov och upphandlas enligt 
gällande regler i Lagen om offentlig upphandling (LOU).  
 
Sammanfattning 
Martin Berg, Niclas Sunding, Mattias Bengtsson, Aila Kiviharju, Peter Nilsson och Elisabeth 
Nilsson (SD), har 2020-05-10 gemensamt inkommit med en motion till kommunfullmäktige 
där man föreslår att Johan Westerholm bjuds in som föreläsare med särskilt fokus på Ibn 
Rushd. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-12 från kanslichef 
2 Motion om att bjuda in Johan Westerholm som föreläsare med särskilt fokus på Ibn 

Rushd 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att utbildningsinsatser för såväl tjänstemän som 
förtroendevalda politiker, ska ha ett klart syfte, fylla ett uttalat behov och upphandlas enligt 
gällande regler i Lagen om offentlig upphandling (LOU).  
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att i förslaget till beslut står det 
bl.a. att utbildningarna skall fylla ett uttalat behov. På kommunstyrelsen den 7:e maj 2020 
framkom det att en stor del av ledamöterna inte har den kunskapen i frågan. För att ge 
ledamöterna kunskap i frågan behövs någon form av utbildning för att kunna ta ett 
välgrundat beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden (C) ställer frågan om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet i dag eller 
återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden (C) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
Reservation    
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Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet 
idag.  
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§ 224 Svar på motion angående utredning av alternativ gällande nytt 
reningsverk i Vist 

  
 
 
§ 224/2020 
 

Svar på motion angående utredning av alternativ 
gällande nytt reningsverk i Vist 
Dnr 2017/710 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att frågan om samlokalisering med Sobacken utretts och 
att det konstaterats att kostnaden för detta alternativ inte är rimlig i jämförelse med att 
uppföra ett nytt reningsverk i Ulricehamns kommun.  
 
Sammanfattning 
Mattias Bengtsson (SD), Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) har i en motion av den 
11 oktober 2017 föreslagit fullmäktige att uppdra till förvaltningen att skyndsamt ta upp en 
dialog med Borås kommun för att diskutera möjligheterna till samägande av Sobacken samt 
hur de praktiska, juridiska och ekonomiska konsekvenserna skulle bli och sedan presentera 
detta för fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB  
2 Motion angående utredning av alternativ gällande nytt reningsverk i Vist 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att frågan om samlokalisering med Sobacken utretts och 
att det konstaterats att kostnaden för detta alternativ inte är rimlig i jämförelse med att 
uppföra ett nytt reningsverk i Ulricehamns kommun.  
 
Deltar inte i beslutet 
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) deltar inte i beslutet.  
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-10-01 

 Sida 18 av 35 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 225 Svar på motion om utökade öppettider på återvinningscentralen 
Övreskog 

  
 
 
§ 225/2020 
 

Svar på motion om utökade öppettider på 
återvinningscentralen Övreskog 
Dnr 2018/443 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det utifrån kundundersökningar inte finns ett uttalat 
behov av söndagsöppet på återvinningscentralen Övreskog. Vidare ryms inte ett 
öppethållande om söndagar inom befintlig budget och skulle kunna medföra en höjning av 
renhållningstaxan. 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) föreslår i en motion av den 18 juni 2018 att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda vad det skulle kosta att utöka öppettiderna med söndagsöppet mellan kl. 
11 – 14 på återvinningscentralen Övreskog under april – oktober och att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda om det skulle kunna rymmas i befintlig budget genom att man justerar 
nuvarande öppettider på vardagar till viss del. Vidare ska förvaltningen ges i uppdrag att ta 
med utökade öppettider på Övreskog till budget 2019. 
 
Ulricehamns Energi AB, (UEAB), är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter och 
avfallsverksamheten. Motionen har därför remitterats dit för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-17 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det utifrån kundundersökningar inte finns ett uttalat 
behov av söndagsöppet på återvinningscentralen Övreskog. Vidare ryms inte ett 
öppethållande om söndagar inom befintlig budget och skulle kunna medföra en höjning av 
renhållningstaxan. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Frida Edberg (KD), Kerstin Berggren (MP) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Wiktor 
Öbergs (M) yrkande om bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
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Ordföranden (C) ställer frågan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens 
förslag till beslut eller enligt Wiktor Öbergs (M) yrkande om bifall till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
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§ 226 Svar på motion om vätgasstation, HRS 

  
 
 
§ 226/2020 
 

Svar på motion om vätgasstation, HRS 
Dnr 2018/798 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att vätgasproduktion i sig ligger utanför bolagets 
befintliga uppdrag/verksamhet och marknaden är ännu så länge mycket begränsad.  
 
Sammanfattning 
Martin Berg, (SD), har i en motion föreslagit att Ulricehamns kommun utreder möjligheten 
för att bygga en vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i samarbete med det 
lokala näringslivet. 
 
Ulricehamns Energi AB, (UEAB), är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter och 
motionen har därför remitterats dit för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB  
2 Motion om vätgasstation, HRS 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att vätgasproduktion i sig ligger utanför bolagets 
befintliga uppdrag/verksamhet och marknaden är ännu så länge mycket begränsad.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att i första stycket står det att de 
avslår motionen med hänvisning till att vätgasproduktion ligger utanför bolagets uppdrag. I 
motionen stod det inte ens att produktionen av vätgas skulle ske i Ulricehamn, även om det 
har flera fördelar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden (C) ställer frågan om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller 
återremittera det och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden (C) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
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§ 227 Svar på motion angående framtida sopsystem i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 227/2020 
 

Svar på motion angående framtida sopsystem i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2019/355 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att gränsdragningen mellan principiella frågor och 
detaljfrågor redan är tydliggjort i kommunkoncernens styrdokument. Kommunfullmäktige 
kommer framgent att få ta ställning till en ny avfallsplan, i vilken frågan om sopsystem 
inryms. Denna är under framtagande inom Boråsregionen. 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) föreslår i en motion daterad den 20 maj 2019 att delegationsordningen 
för UEAB skrivs om och ändras till att vid val av sopsystem ska denna fråga alltid framledes 
beslutas av kommunens högsta organ, nämligen kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kommunchef 
2 Motion angående framtida sopsystem i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att gränsdragningen mellan principiella frågor och 
detaljfrågor redan är tydliggjort i kommunkoncernens styrdokument. Kommunfullmäktige 
kommer framgent att få ta ställning till en ny avfallsplan, i vilken frågan om sopsystem 
inryms. Denna är under framtagande inom Boråsregionen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar på återremiss med motiveringen att förvaltningen gör en förnyad 
utredning av ärendet. 
 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till Kerstin Berggrens (MP) yrkande om återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden (C) ställer frågan om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller 
återremittera det, och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden (C) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
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§ 228 Budget och verksamhetsuppföljning augusti 2020 

  
 
 
§ 2020/228 
 

Budget och verksamhetsuppföljning augusti 2020 
Dnr 2020/489 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2020-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
73,8 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 18,0 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2020 prognostiseras uppgå till 60,5 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2020 är följaktligen 42,5 mnkr högre än budget. 
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära en positiv avvikelse 
mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till 10,9 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms 
bli 31,6 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till de extra 
statsbidrag som betalats ut som stödåtgärder med anledning av Corona-pandemin. 
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 202,3 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2020 uppgår till ca 463,6 mnkr. Investeringsutfallet till och med 
augusti uppgår till 141,3 mnkr (2019: 75,0 mnkr). 
 
Underlaget är ännu inte klart men kommer att vara det till kommunstyrelsens möte den 1 
oktober.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-21 från ekonomichef  
2 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2020 
3 Rapport - Mål GEH Budgetuppdrag T2 2020 
4 Månadsrapport_2020-08-31_riskkontroll 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per augusti 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-10-01 

 Sida 24 av 35 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 229 Skattesats år 2021 för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 2020/229 
 

Skattesats år 2021 för Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/492 
  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Utdebiteringen för 2021 föreslås oförändrad till 21,05 kronor per skattekrona. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för 
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det 
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras 
på mötet i början av oktober. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
På grund av corona-pandemin under 2020 har Sverige och övriga världen gått in i en 
lågkonjunktur. Sveriges ekonomi tycks ha bottnat under våren 2020 och väntas återhämta 
sig under andra halvåret 2020, precis som världsekonomin i övrigt. Det kommer dock 
troligen ta flera år innan lågkonjunkturen är över. Utifrån SKRs skatteunderlagsprognoser 
och den prognosticerade befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun så är 
bedömningen att kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än intäkterna de kommande 
åren. De ekonomiska förutsättningarna innebär att det kommer att vara aktuellt med 
åtgärder och effektiviseringar för att sänka kostnadsnivån, men även intäktssidan kan behöva 
diskuteras. 
 
Skattesats i Ulricehamns kommun 
Ulricehamns kommun har under 2020 en högre skattesats (kommun och region) än 
riksgenomsnittet (25 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 33 öre lägre. 
Kommunens utdebitering uppgår under 2020 till 21,05 kronor per skattekrona (”per intjänad 
hundralapp”). 
 
Budget/flerårsplan 2021-2023, skattesats 2021 mm ska fastställas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att 
utdebiteringen 2021 fastställs till 21,05 kronor per skattekrona, dvs oförändrad skattesats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-21 från ekonomichef  
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Utdebiteringen för 2021 föreslås oförändrad till 21,05 kronor per skattekrona. 
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§ 230 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-10-01 

  
 
 
§ 2020/230 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-10-01 
Dnr 2020/72 

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

1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 555/2020, 556/2020 

2020/429, 2020/429 
Bevilja ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer eller motsvarande 
Enhetschef 2020-08-19 

2.4 Nr 546/2020 
2020/3 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2020-08-12 

2.17 537/2020 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-06-26 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.14 

Nr 559/2020, 567/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-08-19, 2020-08-26 

5.21 

Nr. 560/2020, 561/2020, 562/2020 
2020/421, 2020/422, 2020/423 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats amt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Exploateringsingenjör 2020-07-23, 2020-07-30, 2020-08-07 

6 Fritidsärenden 
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7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

529–531/2020, 533/2020, 535–536/2020, 538–543/2020, 548/2020, 
549/2020, 554/2020 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning. 
Rektor 2020-08-05, 2020-07-06, 2020-08-10, 2020-06-18, 2020-07-16, 2020-
07-16, 2020-07-16, 2020-08-11, 2020-08-10, 2020-08-07, 2020-08-14 
Enhetschef 2020-06-20, 2020-06-18, 2020-06-24, 2020-08-14 

8.3 

Nr 562–563/2020 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-08-12 

8.4 

Nr 547/2020 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. 
/Fastställande av lönetillägg. 
HR-chef 2020-08-11 

8.8 

532/2020, 534/2020, 545/2020, 550/2020, 552/2020, 564/2020, 565/2020, 
566/2020, 568/2020, 570/2020, 571/2020, 572/2020, 575/2020, 576/2020, 
577–579/2020, 581/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader. 
Enhetschef 2020-08-10, 2020-08-27 
 
Rektor 2020-08-11, 2020-08-13, 2020-08-14, 2020-08-14, 2020-08-14, 2020-
08-25, 2020-08-03, 2020-08-19, 2020-08-27,2020-08-18, 2020-08-13, 2020-
08-12, 
 2020-08-27 
Sektorchef 2020-08-19 

8.11 

544/2020 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete. 
HR-konsult 2020-07-08 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

12.14 

Nr 569/2020, 573/2020 
2020/18 
Anmälan om missförhållanden inom omsorger för äldre, funktionshindrade och 
individ- och familjeomsorgen (Lex Sarah)  
Verksamhetschef 2020-08-31, 

13 Anmälan till överförmyndare 

13.4 

528/2020 
Beslut om att anmäla behov av god man till överförmyndaren. 
Handläggare 2020-08-05 

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

22.2 

Nr 551/2020,553/2020, 557–558/2020, 574/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-08-10, 2020-07-13, 2020-08-19, 2020-08-31 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 231 Svar på medborgarförslag om enplanshus på området Avenboken 

  
 
 
§ 231/2020 
 

Svar på medborgarförslag om enplanshus på området 
Avenboken 
Dnr 2020/304 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att rubricerad detaljplan redan har fått laga 
kraft. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Björn Sandström att ett enplanshus hade accepterats vid 
byggnationen på Avenboken. Björn har tidigare anmält att han tillsammans med sina 
grannar inte vill ha 2–4 våningshus. 
 
Detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige 2013-04-20 § 82. När det fattas ett 
beslut om att anta detaljplanen kan det överklagas av den som under samrådstiden och/eller 
granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. När väl 
planen fått laga kraft innebär det att beslutet inte längre kan överklagas. Vill någon påverka 
vad detaljplanen tillåter är det i samrådsskedet eller under granskning som möjligheten finns 
att tycka till. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-28 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om enplanshus på området Avenboken 
  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att rubricerad detaljplan redan har fått laga 
kraft. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Björn Sandström 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 232 Svar på medborgarförslag om fler laddstolpar för elbilar 

  
 
 
§ 232/2020 
 

Svar på medborgarförslag om fler laddstolpar för 
elbilar 
Dnr 2018/430 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget får anses vara under utredning med hänvisning till att arbete med 
framtagande av en strategi för utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur pågår. 
 
Sammanfattning 
Bo Larsson har lämnat ett medborgarförslag innebärande att han vill att fler laddstolpar för 
elbilar sätts upp i Ulricehamns kommun och att ett rimligt system för betalning inrättas 
alternativt att laddningen blir kostnadsfri. Ett första steg är att laddstolpar sätts upp vid 
Tingsholmsgymnasiets parkering och att installation av laddstolpar skyndsamt fortsätter på 
andra lämpliga platser i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kommunchef  
2 Medborgarförslag om fler laddstolpar för elbilar 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget får anses vara under utredning med hänvisning till att arbete med 
framtagande av en strategi för utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur pågår. 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Bo Larsson 
Ulricehamns Energi AB 
Kommunchef 
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§ 233 Svar på medborgarförslag om fettrattar till hushållen 

  
 
 
§ 233/2020 
 

Svar på medborgarförslag om fettrattar till hushållen 
Dnr 2018/623 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget får anses vara under utredning då UEAB har som mål att under 2020 ta 
fram en policy för omhändertagande och avskiljning av matfett hos hushållen och 
restauranger i kommunen. UEAB planerar att dela ut fettrattar i samband med 
informationsspridningen runt policyn.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag av den 4 oktober 2018 föreslår Bengt Mårtensson att Ulricehamns 
kommun, likt flera andra kommuner, skall dela ut s.k. fettrattar till hushållen samt ha en 
upplysningskampanj om hur hushållen kan göra sig av med sitt överflödiga matfett. Vidare 
bör särskilda kärl sättas upp för detta avfall vid återvinningsanläggningarna. 
 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) har som mål under 2020 att ta fram en policy för 
omhändertagande och avskiljning av matfett hos hushållen och restauranger i kommunen. 
UEAB planerar att dela ut fettrattar i samband med informationsspridningen runt policyn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Medborgarförslag om fettrattar till hushållen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget får anses vara under utredning då UEAB har som mål att under 2020 ta 
fram en policy för omhändertagande och avskiljning av matfett hos hushållen och 
restauranger i kommunen. UEAB planerar att dela ut fettrattar i samband med 
informationsspridningen runt policyn.   
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Bengt Mårtensson 
Ulricehamns Energi AB 
Kommunchef 
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§ 234 Reviderad riktlinje för uppvaktning, avtackning, representation och 
gåvor 

  
 
 
§ 234/2020 
 

Reviderad riktlinje för uppvaktning, avtackning, 
representation och gåvor 
Dnr 2020/233 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ny riktlinje för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor i Ulricehamns kommun 
antas och ersätter nu gällande riktlinje med samma namn. 
 
Sammanfattning 
Ny riktlinje för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor i Ulricehamns kommun 
antas och ersätter nu gällande riktlinje med samma namn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-24 från HR-chef 
2 Riktlinje för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ny riktlinje för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor i Ulricehamns kommun 
antas och ersätter nu gällande riktlinje med samma namn. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
HR-chef 
Författningshandboken 
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§ 235 Redovisning från lokala brottsförebyggande rådet år 2019 

  
 
 
§ 235/2020 
 

Redovisning från lokala brottsförebyggande rådet år 
2019 
Dnr 2020/446 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Det lokala brottsförebyggande rådet i Ulricehamns kommun bildades under år 2016. 
Ulricehamns kommun är processägare och ansvarar för att årligen redovisa det lokala 
brottsförebyggande rådets (Lokala BRÅ) arbete till kommunstyrelsen i Ulricehamn. 
 
Under år 2019 undertecknades Polisens medborgarlöfte för år 2019/2020 med fokus på att 
minska brottsligheten bland ungdomar i syfte att öka tryggheten. Lokala BRÅ har i samband 
med det fattat beslut om att arbeta utifrån metoden EST - effektiv samordning för trygghet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-02 från kommunchef  
2 Rapport uppföljning lokala brottsförebyggande rådet 2019 
3 Medborgarlöfte 2019.2020 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
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§ 236 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2020 från Kvinnojouren i Borås 

  
 
 
§ 236/2020 
 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2020 från 
Kvinnojouren i Borås 
Dnr 2020/417 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2020 med 12 kronor per invånare, totalt 
296 016 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2020 för individ- och familjeomsorgen.  
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för 
2020. Kvinnojouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer. 
Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och Ulricehamns 
kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinnojouren finansierat sin verksamhet i första hand 
genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren i Borås ansökan om 
verksamhetsbidrag för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-19 från socialchef 
2 Ansökan om verksamhetsbidrag 2020  
3 Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020-2025 med mera Kvinnojouren 

Borås 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2020 med 12 kronor per invånare, totalt 
296 016 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2020 för individ- och familjeomsorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kvinnojouren i Borås 
Socialchef  
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§ 237 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-01-10 

  
 
 
§ 237/2020 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-10-
01 
Dnr 2019/641 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-08-28 
 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 


