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§ 238 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 238/2020 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista, med beskrivna förändringar, fastställs.  
 
Sammanfattning  
Ordföranden informerar om att det inkommit ett initiativärende från Wiktor Öberg (M). 
Ärendet läggs till som ärende 29 på dagordningen.  
 
Cristina Bernevång (KD) föreslår en föredragning på ärende 20.  
 
Med dessa ändringar fastställs ärendelistan.  
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§ 239 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 239/2020 
 

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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§ 240 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 240/2020 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 241 Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2021 

  
 
 
§ 2020/241 
 

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2021 
Dnr 2020/507 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2021-01-01. 
 
Sammanfattning 
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och 
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit 
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Taxa 2021 Miljöenheten 
3 Taxa 2021 Planenheten 
4 Taxa 2021 Byggenheten 
6 Taxa 2021 Exploateringsenheten 
7 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2021 
8 Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter 
9 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2021 
10 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2021 
11 Bilaga 5 Taxa receptfria läkemedel 2021 
12 Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2021 
13 Bilaga 7 Taxa for prövning och tillsyn av tobak 
14 Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2021 
15 Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2021 
16 Bilaga Kart-och mättaxa 2021 
17 Bilaga Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2021 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2021-01-01. 
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§ 242 Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - förvaltningens förslag 

  
 
 
§ 2020/242 
 

Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - 
förvaltningens förslag 
Dnr 2020/524 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Nya Ulricehamns och Centerpartiets budgetförslag för 2021 och ekonomisk plan 2022-2023, 
Tillsammans för en starkare kommun, antas.  
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2021 och ekonomisk plan 2022-2023 avslutades med budgetutskottets möte 2020-10-05. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2021 på 23,8 mnkr, vilket 
motsvarar 1,6 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det 
tillförs cirka 109 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2021 summerar till cirka 268 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 95 mnkr från investeringsbudgeten 
2020.   
 
Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska 
förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag 
bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. 
Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 har beaktats. 
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-06 från kommunchef  
2 Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - förvaltningens förslag 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslag till budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 överlämnas för vidare politisk 
hantering. 
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Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till Nya Ulricehamns och 
Centerpartiets budgetförslag för 2021 och ekonomisk plan 2022-2023, Tillsammans för en 
starkare kommun.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avser anta Nya Ulricehamns och 
Centerpartiets budgetförslag eller Miljöpartiets budgetförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att anta Nya Ulricehamns och Centerpartiets budgetförslag.  
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§ 243 Avgiftsbefrielse livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn 

  
 
 
§ 2020/243 
 

Avgiftsbefrielse livsmedelskontroll samt miljö- och 
hälsoskyddstillsyn 
Dnr 2020/513 

 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Verksamhetsutövare där tillsyn inte kunnat utföras till följd av pågående pandemi befrias 
från att betala 2020 års årliga tillsynsavgift inom områdena livsmedelskontroll samt miljö- 
och hälsoskyddstillsyn. Miljöenheten inom sektor miljö och samhällsbyggnad kompenseras 
med 700 tkr för intäktsbortfallet, detta finansieras genom att sänka kommunens resultatnivå.   
 
Sammanfattning 
Den rådande pandemin påverkar många verksamheter i Ulricehamn kommun på olika sätt, 
och fysiska tillsynsbesök är i vissa fall inte möjliga att genomföra. Miljö- och byggnämnden 
som har tillsynsansvaret inom kommunen för livsmedelskontroll och miljö- och 
hälsoskyddstillsyn har under året även fått ett nytt uppdrag gällande tillsyn på trängsel av 
serveringsställen, som har prioriterats framför annan tillsyn enligt Länsstyrelsens 
uppmaning.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att låta 2020 års årliga tillsynsavgift 
inom områdena livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn för de verksamheter 
där tillsynen som är planerad för verksamhetsåret, inte utförs på grund av pågående 
pandemi, befrias från avgift. De ekonomiska konsekvenserna för miljöenheten beräknas bli 
ett intäktsbortfall på ca 700 tkr. Kompensation för intäktsbortfallet föreslås hanteras genom 
att sänka kommunens resultatnivå.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-01 från samhällsbyggnadschef  
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Verksamhetsutövare där tillsyn inte kunnat utföras till följd av pågående pandemi befrias 
från att betala 2020 års årliga tillsynsavgift inom områdena livsmedelskontroll samt miljö- 
och hälsoskyddstillsyn. Miljöenheten inom sektor miljö och samhällsbyggnad kompenseras 
med 700 tkr för intäktsbortfallet, detta finansieras genom att sänka kommunens resultatnivå.   
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§ 244 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019 

  
 
 
§ 244/2020 
 

Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 
2019 
Dnr 2020/428 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2019 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2019 läggs till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2019 överlämnas härmed 
avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 
 
Under 2017-2019 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-01 från ekonomichef 
2 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019 
3 Bokslut 2019 Gerda Stombergs minne 
4 Bokslut 2019  Övriga stiftelser 2019 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2019 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2019 läggs till 
handlingarna. 
 
Jäv  
Inga-Kersti Skarland (S) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Leif Dahl (S) ersätter Inga-Kersti Skarland (S). 
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§ 245 Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 

  
 
 
§ 2020/245 
 

Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 
Dnr 2020/467 

 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 godkänns 
och avslutas enligt förslag. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 har arbetet 
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har 
gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

Handlingsplan för krisberedskap 2015 - 2018 har av kommunfullmäktige 2019-06-19 § 108, 
förlängts till att gälla också för 2019. De uppdrag som redovisas här är slutredovisning av 
kvarvarande uppdrag då planen ersatts av Handlingsplan för hantering av extraordinära 
händelser i fredstid – mandatperioden 2019 - 2022, kommunfullmäktige 2019-10-24, § 171. 
De kvarvarande uppdragen med ”gul” markering bedöms i uppföljningen kunna färdigställas 
under 2020. Uppdragen föreslås avslutas. 

Äldreomsorgsplanen kommer i ett annat ärende föreslås utgå ur författningshandboken. 
Uppdragen föreslås därför också att avslutas, även om några idag inte är fullt uppfyllda. De 
kvarvarande uppdragen bedöms av sektor välfärd kunna uppnås. Allt är omhändertaget i 
verksamheterna. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilagor till 
årsredovisning 2019.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-11 från kanslichef  

2 Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
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De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 godkänns 
och avslutas enligt förslag. 
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§ 246 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 

  
 
 
§ 2020/246 
 

Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken 
Dnr 2020/517 

 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 60 dokument. 
Några av dokumenten bedöms kunna utgå utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. 
Andra dokument som är tidsatta till 2019 eller 2020 har redan reviderats eller ersatts av nya 
dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas mycket 
beroende på pandemin och att andra arbetsuppgifter har prioriterats. För något dokument 
föreslås ansvaret för dokumentet ändras. 
 
Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är 
aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-30 från kanslichef  
2 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2020 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
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§ 247 Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 247/2020 
 

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige 
Dnr 2020/504 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs: 
28 januari 
25 februari 
25 mars 
29 april 
27 maj 
23 juni (onsdag) 
23 september  
21 oktober 
18 november 
16 december  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18.00 i sessionssalen i Stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-29 från kanslichef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs: 
28 januari 
25 februari 
25 mars 
29 april 
27 maj 
23 juni (onsdag) 
23 september  
21 oktober 
18 november 
16 december  
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§ 248 Digital signering av protokoll 

  
 
 
§ 2020/248 
 

Digital signering av protokoll 
Dnr 2020/465 

 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Inför möjligheten att signera kommunfullmäktiges samt val- och arvodesberedningens 
protokoll digitalt från och med 1 januari 2021.  
 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller 
fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” 
 
Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokoll sker 
digitalt eller fysiskt.” 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Inför möjligheten att signera kommunstyrelsens, beredande utskottets samt budgetutskottets 
protokoll digitalt från och med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning 
Under våren 2020 har ett system upphandlats för att möjliggöra för digital signering av 
dokument, till exempel avtal och protokoll. Det upphandlade systemet uppfyller alla juridiska 
krav och övriga krav på spårbarhet. Systemet används idag för signering av anställningsavtal. 
 
Eftersom systemet även möjliggör för digital signering av protokoll föreslår förvaltningen att 
denna möjlighet införs i kommunstyrelsen, beredande utskottet och budgetutskottet samt i 
kommunfullmäktige och val- och arvodesberedningen. Följande tillägg föreslås i 
kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av 
ordföranden och en ledamot.” Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, 
”Justering av protokoll sker digitalt eller fysiskt.” 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-10 från kanslichef  
2 Kommunstyrelsens reglemente 
3 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Inför möjligheten att signera kommunfullmäktiges samt val- och arvodesberedningens 
protokoll digitalt från och med 1 januari 2021.  
 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller 
fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” 
 
Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokoll sker 
digitalt eller fysiskt.” 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Inför möjligheten att signera kommunstyrelsens, beredande utskottets samt budgetutskottets 
protokoll digitalt från och med 1 januari 2021. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Sekreterare budgetutskottet 
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§ 249 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-11-02 

  
 
 
§ 2020/249 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-11-02 
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. 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 640/2020 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-09-21 

1.16 

Nr 628/2020 
Beslut om att inte utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att 
uppställa förbehåll för utlämnande 
Verksamhetschef 2020-09-15 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 638–639/2020 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande  
Gatuingenjör 2020-09-18 

2.4 Nr 624/2020 
2020/3 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2020-09-11 

2.6 Nr 635/2020 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2020-08-24 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-11-02 

 Sida 19 av 44 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

5.3 

Nr 583/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-02 

5.7 

Nr 582/2020 
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 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-02 

5.10 

Nr 587/2020, 593/2020, 594/2020, 596/2020, 653/2020 
Fatta beslut samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-04, 2020-09-07, 2020-09-08, 2020-
09-15, 2020-06-08 
Exploateringsingenjör 2020-08-04 

5.14 

Nr 588–589/2020, 597/2020, 604/2020, 620/2020, 629/2020, 637/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-02, 2020-09-08, 2020-09-10, 2020-
09-17 

5.19 

Nr 631/2020 
Förhandla och teckna kontrakt av annan ägd fastighet  
Verksamhetschef 2020-06-29 

5.21 

Nr 590/2020 
2020/447 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploatering 2020-09-03 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 625/2020 
2020/471 
Yttrande Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen  
Enhetschef 2020-09-14 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 595/2020, 598/2020, 600/2020, 605/2020, 612/2020, 613/2020, 
614/2020, 615/2020, 616/2020, 626/2020, 630/2020, 646/2020, 647/2020, 
652/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Verksamhetschef 2020-09-14, 2020-09-21 
Enhetschef 2020-09-04, 2020-09-09, 2020-08-04, 2020-06-01, 2020-09-08,  
2020-06-16, 2020-08-03, 2020-08-21, 2020-09-17, 2020-09-16, 2020-09-23 

8.4 

Nr 606/2020 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2020-09-09 

8.8 

Nr 599/2020, 627/2020, 641/2020, 648/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
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Verksamhetschef 2020-09-14 
Enhetschef 2020-09-08, 2020-09-09, 2020-09-17, 2020-09-23 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 607/2020, 608–609/2020  

Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom beslutad 
investerings-eller driftbudget  
Sektorchef 2020-09-10 
Enhetschef 2020-09-10 

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

12.3 

Nr 634/2020 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2020-09-14 

12.16 

Nr 586/2020 
2019/448 
Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada (Lex Maria) 
Verksamhetschef 2020-05-07 

12.31 a 

Nr 621/2020, 622/2020, 623/2020 
Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns 
kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2020-06-16, 2020-06-08, 2020-06-16  

13 Anmälan till överförmyndare 

13.1 

Nr 636/2020 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2020-09-11 

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 

22.1 

Nr 584–585/2020, 601–603/2020, 610–611/2020, 617–619/2020, 642–
643/2020, 644–645/2020, 650–651/2020 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2020-08-24, 2020-09-09 

22.2 

Nr 591–592/2020, 632–633/2020, 649/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-09-03, 2020-09-17, 2020-09-25 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 250 Samråd Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 

  
 
 
§ 250/2020 
 

Samråd Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens 
fritidshusområde, Hökerum 
Dnr 2015/175 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen skickas ut på samråd. 
 
Samt att genomförande av planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 
utredningen i planförslaget.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i det 
befintliga fritidshusområdet samtidigt som området ansluts till det kommunala 
verksamhetsområdet för VA. Planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor 
som regelbundet drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-17 från samhällsbyggnadschef  
2 Planbeskrivning samråd Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 
3 Plankarta samråd Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen skickas ut på samråd. 
 
Samt att genomförande av planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 
utredningen i planförslaget.  
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 251 Svar på granskningsrapport om måluppfyllelse för kommunstyrelsen 
avseende sektor miljö och samhällsbyggnad 

  
 
 
§ 251/2020 
 

Svar på granskningsrapport om måluppfyllelse för 
kommunstyrelsen avseende sektor miljö och 
samhällsbyggnad 
Dnr 2019/338 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag på granskningsrapport om 
måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor miljö och samhällsbyggnad och 
översänder svaret till revisorerna. 
 
Granskningsrapportens förslag kopplat till att kommunstyrelsen ska vara mer aktiv vid 
hantering av konstaterade avvikelser mot mål, med anledning av att det är kommunstyrelsen 
som ansvarar för att säkerställa att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå målen, 
beaktas i budgetprocessen.   
 
Sammanfattning 
Kommunens valda revisorer har överlämnat en granskningsrapport om sektor miljö och 
samhällsbyggnads målarbete. Av rapporten framgår att bedömning är att det övergripande 
målarbetet inom sektorn är ändamålsenlig. Revisorerna anser att Ulricehamns kommun har 
utförliga och tydliga riktlinjer som beskriver processen för framtagande och uppföljning av 
målen. Revisorerna föreslår dock att kommunstyrelsen skall vara mer aktiv vid hantering av 
konstaterade avvikelser mot mål. I rapporten står att ”politiken ansvarar för att säkerställa 
att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå målen”. 
 
Förvaltningen tycker det är positivt att revisorerna likt förvaltningen tycker att sektorn har 
ett väl fungerande arbetssätt kopplat målarbete och uppföljning. Förvaltningen anser att det 
finns förutsättningar och forum för kommunstyrelsen att säkerställa att förvaltningen har 
rätt förutsättningar för att nå målen och således långsiktigt agera i detta avseende. 
Granskningsrapportens förslag bör således beaktas i de kommande årens budgetprocesser 
vid uppföljning, beslut om mål och förutsättningar för sektorn. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-10-31 från kommunchef   
2 Granskning av måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor samhällsbyggnad 

och miljö 
3 Revisorernas följebrev till granskning av måluppfyllelse för KS avseende sektor 

samhällsbyggnad och miljö 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag på granskningsrapport om 
måluppfyllelse för kommunstyrelsen avseende sektor miljö och samhällsbyggnad och 
översänder svaret till revisorerna. 
 
Granskningsrapportens förslag kopplat till att kommunstyrelsen ska vara mer aktiv vid 
hantering av konstaterade avvikelser mot mål, med anledning av att det är kommunstyrelsen 
som ansvarar för att säkerställa att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå målen, 
beaktas i budgetprocessen.   
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Hemsidan  
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§ 252 Svar på medborgarförslag om tak över mopedparkeringsplats 

  
 
 
§ 252/2020 
 

Svar på medborgarförslag om tak över 
mopedparkeringsplats 
Dnr 2017/770 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att tak över moped och-cykelparkeringar vid 
flertalet tillfällen plockats bort vid skolor på grund av att skadegörelse och störningar 
uppstått. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Saly Marcel att det ska sättas upp ett tak över moped-
parkeringsplatsen på Tingsholmsgymnasiet för att elcyklar och mopeder som parkeras där 
inte ska bli blöta när det regnar. 
 
Vid ett flertal tillfällen har tak över moped och-cykelparkeringar plockats bort vid skolor på 
grund av att skadegörelse och störningar uppstått. Som ett led i arbetet med att minska 
skadegörelse arbetar förvaltningen med inriktningen att cykel- och mopedparkeringar som 
finns vid kommunens skolor inte ska ha tak. 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse 2020-09-14 från servicechef  
Medborgarförslag om tak över mopedparkeringsplats 

  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att tak över moped och-cykelparkeringar vid 
flertalet tillfällen plockats bort vid skolor på grund av att skadegörelse och störningar 
uppstått. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar på återremiss med motiveringen att: vi tycker inte att kommunen ska 
avstå från utveckling eller byggnation på grund av att det kan bli skadegörelse eller i övrigt 
anpassa sig till kriminalitet/kriminella. Ett tak kan vara ett bra skydd för el-cyklar och el-
mopeder. Med hänvisning till ovanstående så vill vi återremittera medborgarförslaget så att 
förvaltningen får utreda hur man kan utforma tak som minimerar risken för skadegörelse 
t.ex. genom att titta på goda exempel från andra kommuner/aktörer. Vi vill även att 
förvaltningen utreder möjligheten till laddning av cyklar/mopeder. 
 
Adela Brkic Carlsson (L) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande om 
återremiss.  
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Wiktor Öberg (M), Mikael Dahl (C) och Mats Bogren (NU) yrkar bifall till ordförandens 
förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet i dag eller 
återremittera det, och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan fatta beslut enligt ordförandens förslag 
till beslut och finner att så är fallet.  
 
    
 
Beslut lämnas till 
Saly Marcel 
Verksamhetschef fastighet 
Sektorchef service 
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§ 253 Svar på medborgarförslag om underhållet på kommunägd fastighet i 
Gällstad 

  
 
 
§ 253/2020 
 

Svar på medborgarförslag om underhållet på 
kommunägd fastighet i Gällstad 
Dnr 2019/34 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen avyttrat 
fastigheten ”Tolsgården”. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Clas Rosenbaum att om kommunen fortsatt skall äga husen 
vid Tolsgården, så måste samtliga byggnader och trädgård underhållas. Om kommunen har 
för avsikt att avyttra fastigheten anser Clas Rosenbaum att det ska göras omgående. 
 
Kommunen köpte mark för ett nytt äldreboende och förskola i Gällstad. I köpet ingick 
fastigheten där Tolsgården ligger. Avsikten var att sälja den fastigheten så fort som möjligt. 
Fastigheten har avyttrats och köpekontraktet tecknandes 2020-02-20. Köparen tillträdde 
fastigheten 2020-05-15. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-13 från servicechef 
2 Medborgarförslag om underhållet på kommunägd fastighet i Gällstad 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen avyttrat 
fastigheten ”Tolsgården”. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Clas Rosenbaum 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet 
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§ 254 Svar på medborgarförslag om slopad uppsägningstid för förskoleplats 

  
 
 
§ 2020/254 
 

Svar på medborgarförslag om slopad uppsägningstid 
för förskoleplats 
Dnr 2020/265 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås då ett slopande att avgiftsbelagd uppsägningstiden skulle få 
betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. 
 
Sammanfattning 
Elin Dungel konstaterar i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att den pågående 
coronapandemin kan leda till att ekonomin tryter för många. Valet att då säga upp plats i 
förskolan kan vara ett alternativ för många att spara pengar. Möjligheten att spara pengar 
begränsas dock då det finns en uppsägningstid på två månader som begränsar möjligheten 
att spara pengar. 
 
Med hänvisning till detta så föreslår Elin Dungel att tiden för uppsägning av förskoleplats 
slopas under den pågående coronapandemin. 
 
I dag gäller en uppsägningstid på två månader. För att frångå detta behöver det tas ett 
separat politiskt beslut som gäller tillfälligt under en begränsad tid eller händelse, exempelvis 
under coronapandemin. Ett sådant beslut kan inte gälla retroaktivt. 
 
Förvaltningen bedömer att ett slopande att avgiftsbelagd uppsägningstiden skulle få 
betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. En viss 
uppsägningstid behövs för att det ska vara möjligt att planera verksamheten inom förskolans 
tilldelade budgetram med bibehållen bemanning och kvalitet. 
 
Förvaltningen förslår att medborgarförslaget avslås då ett slopande av avgiftsbelagd 
uppsägningstiden skulle få betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-16 från barn- och utbildningschef  
2 Medborgarförslag om slopad uppsägningstid för förskoleplats 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås då ett slopande att avgiftsbelagd uppsägningstiden skulle få 
betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. 
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Beslutet lämnas till 
Elin Dungel 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
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§ 255 Komplettering av brandskyddsregler 

  
 
 
§ 255/2020 
 

Komplettering av brandskyddsregler 
Dnr 2020/150 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Styrdokument Brandskyddsregler antas. Det kompletterade styrdokumentet ersätter det 
styrdokument som antogs 2019 och börjar gälla 2020-12-01. 
 
Sammanfattning 
Brandskyddsreglerna ska ses som en hjälp för ökad säkerhet och trygghet. Styrdokumentet 
skall leda till att kommunen har en så bra förmåga som möjligt att förhindra att brand 
uppstår.  
 
Bifogat styrdokument för brandskyddsregler är kompletterat med regler för elbilar, elcyklar 
och elelement (se avsnitt 8.10 – 8.12). Det kompletterade styrdokumentet ersätter det 
styrdokument som antogs 2019 och börjar gälla 2020-12-01. 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-14 från servicechef  
2 Brandskyddsregler från 2020-01-01 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Styrdokument Brandskyddsregler antas. Det kompletterade styrdokumentet ersätter det 
styrdokument som antogs 2019 och börjar gälla 2020-12-01. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet 
Författningshandboken 
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§ 256 Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg 

  
 
 
§ 256/2020 
 

Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och 
pedagogisk omsorg 
Dnr 2020/506 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ett förtydligande görs under punkt 1.6: Elever som inte har en ordinarie plats på fritidshem 
erbjuds en s.k. lovplats. Detta gäller elever... 
 
Tillämpningsreglerna för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg antas med ovanstående 
ändring. 
 
Sammanfattning 
Gällande tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg antogs av 
kommunstyrelsen den 7 oktober 2013. Förvaltningen har gjort en översyn av 
tillämpningsreglerna och utifrån vad som då framkom så har reglerna uppdaterats i vissa 
delar. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta de reviderade tillämpningsreglerna 
för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-25 från barn- och utbildningschef 
2 Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Tillämpningsreglerna för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg antas. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Cristina Bernevång (KD) yrkar som ett ändringsyrkande att det förtydligas under punkt 1.6 
att: Elever som inte har en ordinarie plats på fritidshem erbjuds en s.k. lovplats. Detta gäller 
elever... 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens avser anta Cristina Bernevångs (KD) 
ändringsyrkande eller avslå det och finner att kommunstyrelsen beslutat att anta det. 
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen med den ändringen kan besluta enligt 
ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.  
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Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Författningshandboken 
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§ 257 Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller 
distansgymnasium 

  
 
 
§ 257/2020 
 

Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid 
folkhögskola eller distansgymnasium 
Dnr 2020/439 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium antas. 
 
Sammanfattning 
För vissa elever är gymnasiestudier vid folkhögskola den bästa skolformen för att genomföra 
sin utbildning på gymnasienivå. Regleringen vad gäller kommunernas ansvar för kostnader 
för dessa elever är delvis oklar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär 
2005:74 ”Gymnasieelever vid folkhögskola” gett viss vägledning hur ersättningsformerna kan 
behandlas. 
 
Tingsholmsgymnasiet har sedan 2007 tillämpat denna vägledning men behöver nu reglera 
ersättningsnivåerna i gällande riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola 
eller distansgymnasium. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna för ersättning 
till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-02 från barn- och utbildningschef  
2 Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium antas. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Tingsholm 
Författningshandboken 
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§ 258 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2020 

  
 
 
§ 258/2020 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
2020 
Dnr 2020/135 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
Tidigare version av kommunstyrelsens delegationsordning upphävs. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning har uppdaterats inom ett antal områden. 
 
Under ärendegrupp 1 Juridiska ärenden har en ny punkt 1.3 lagts till gällande 
mottagande/undertecknande av delgivningskvitto. Samtidigt har tidigare punkt 1.3 och 1.4 
flyttats över till individnämndens delegationsordning. 
 
Under ärendegrupp 2 Allmänna ärenden har punkt 2.2, Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till 
föreningar, kompletterats med kanslichef. 
 
Ärendegrupp 5 Mark- och fastighetsärenden, har kompletterats med punkt 5.22, Beslut om 
parkeringstillstånd för näringsidkare och andra med särskilda behov. 
 
I ärendegrupp 6, Fritidsärenden, har punkten 6.4 korrigerats med hänvisning till att 
spellagen nu ersatt den tidigare lotterilagen. 
 
I ärendegrupp 7, Kulturärenden, har redaktionella ändringar gjorts i punkt 7.1 och 7.2, 
dessutom har ärendegruppen kompletterats med punkt 7.5 gällande beslut om in- och utlån, 
förvärv och gallring av föremål i museisamlingen. 
 
I ärendegrupp 8, Personalärenden, har följande redaktionella ändringar gjorts; personalchef 
har ersatts med HR-chef, personalutvecklare har ersatts med HR-konsult. Dessutom har ett 
förtydligande gjorts under punkt 8.2. 
 
I ärendegrupp 9, Planärenden, förtydligas punkt 9.3 och 9.4. Tre nya punkter läggs till, 9.5 
och 9.6 handlar om avväganden avseende betydande miljöpåverkan, punkt 9.6 avser rättelse 
av skrivfel. 
 
I ärendegrupp 11, Trafikfrågor, höjs beloppsgränserna i punkt 11.9, avseende tecknande av 
avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad investerings- eller 
driftbudget, från 500 000 kr respektive 300 000 kr till 1 000 000 kr respektive 500 000 kr. 
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Ärendegrupp 14, Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten, kompletteras med en punkt, 
14.5, avseende tillsyn av fristående verksamheter. 
 
Ärendegrupp 22, Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna, kompletteras med en 
punkt, 22.4 gällande beslut om tecknande av avtal med fristående förskola inom Ulricehamns 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-10 från kanslichef  

2 Kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
Tidigare version av kommunstyrelsens delegationsordning upphävs. 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Sektorchefer/Stabschefer 
Författningshandbok 
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§ 259 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2021 

  
 
 
§ 2020/259 
 

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 
2021 
Dnr 2020/499 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021, inklusive budget, antas. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och 
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av 
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda 
verksamhetschefer. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-28 från kanslichef  
2 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2021 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021, inklusive budget, antas. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
Lars Paulsson, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen  
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§ 260 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete och folkhälsostrateg i 
Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 260/2020 
 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete och 
folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/443 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021-2024 och 
samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från 1 januari 2021 och 
tills vidare godkänns. 
 
Sammanfattning 
Avtalen mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Sjuhärad gäller fram 
till 2020 för folkhälsoinsatser och tillsvidare för folkhälsotjänst. Under 2020 har två nya 
folkhälsoavtal arbetats fram i dialog mellan kommunerna och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalands landsting, samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021-2024 och samverkansavtal avseende 
folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från den 1 januari 2021 och tills vidare.  

Insatserna som anges i avtal och årlig upprättad verksamhetsplan bedrivs genom 
samfinansiering 50/50. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden avsätter årligen 390 000 kr för 
samfinansiering av en folkhälsostrategtjänst och kommunen avsätter resterande medel för 
tjänsten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-31 från kanslichef  
2. Samverkansavtal folkhälsotjänst 2021 och tills vidare Ulricehamns kommun 
3. Samverkansavtal lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 Ulricehamns kommun 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021-2024 och 
samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från 1 januari 2021 och 
tills vidare godkänns. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Lars Paulsson, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Kanslichef 
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§ 261 Avsiktsförklaring utveckling av Ätradalsleden att bli en nationell cykelled 

  
 
 
§ 261/2020 
 

Avsiktsförklaring utveckling av Ätradalsleden att bli 
en nationell cykelled 
Dnr 2020/427 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Avsiktsförklaringen antas och ordföranden får i uppdrag att underteckna densamma. 
 
Sammanfattning 
Arbetet med att upprätta en nationell cykelled som sträcker sig från Falköping i norr till 
Falkenberg i söder har pågått under en tid och har nu genom att berörda kommuner 
(Falköping, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Falkenberg) inlett ett samarbete med 
Västkuststiftelsen tagit ett rejält kliv framåt. En nationellt klassad led innebär för berörda 
kommuner en kvalitetsstämpel och en fin marknadsföringsmöjlighet. Berörda kommuner har 
tillsammans med Västkuststiftelsen tagit fram en avsiktsförklaring. Tanken med 
avsiktsförklaringen är tydliggöra mål, syfte och rollfördelning i samarbetet under 2020 samt 
visa på vad ett fortsatt samarbete kring Ätradalsleden kan innebära för respektive part. Varje 
kommun behöver, för att kunna gå vidare med samverkansprojektet, underteckna den 
framarbetade avsiktsförklaringen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-01 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 

2 Avsiktsförklaring utveckling av Ätradalsleden att bli en nationell cykelled 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Avsiktsförklaringen antas och ordföranden får i uppdrag att underteckna densamma. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Beslut lämnas till 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Kommunchef 
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§ 262 Sammanträdestider 2021 för kommunstyrelsen 

  
 
 
§ 262/2020 
 

Sammanträdestider 2021 för kommunstyrelsen 
Dnr 2020/503 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Följande sammanträdesdagar för 2021 för kommunstyrelsen fastställs:  
14 januari 
4 februari 
4 mars 
14 april (onsdag) 
6 maj 
3 juni 
19 augusti (reservtillfälle) 
2 september  
30 september 
28 oktober 
25 november  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider för 2021 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start klockan 08.00 i sessionssalen i 
Stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-29 från kanslichef.  
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Följande sammanträdesdagar för 2021 för kommunstyrelsen fastställs:  
14 januari 
4 februari 
4 mars 
13 april (tisdag) 
6 maj 
3 juni 
19 augusti (reservtillfälle) 
2 september  
30 september 
28 oktober 
25 november  
 
Förslag till beslut på mötet 
Cristina Bernevång (KD) yrkar att kommunstyrelsens sammanträde den 13 april flyttas till 
den 14 april.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta att sammanträdet ska genomföras 
den 13 april eller den 14 april och finner att kommunstyrelsen sammanträde ska genomföras 
den 14 april. I övrigt beslutas enligt föreslagna datum.  
 
 
   
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 263 Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete under Coronapandemin 

  
 
 
§ 263/2020 
 

Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete 
under Coronapandemin 
Dnr 2020/568 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen avsätter 2,5 mnkr för att visa medarbetare uppskattning för alla insatser 
under det gångna året genom en gåva. Finansiering av gåvan sker genom anslaget för ram i 
balans. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun vill visa särskild uppskattning till medarbetarna för insatser under det 
gångna året med tanke på vad den rådande Coronapandemin inneburit för alla anställda 
inom kommunen. Den sedvanliga julgåvan tidigarelades och utökades från 200 kr till 450 kr 
per medarbetare, enligt beslut i kommunstyrelsen den 6 april 2020. Den nu aktuella gåvan är 
en uppskattning utöver den vanliga utifrån det extraordinära år som varit 2020. Kostnaden 
för denna åtgärd är 2,5 mnkr, motsvarande 1000 kronor per anställd, vilket finansieras 
genom anslaget för ram i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-27 från kommunchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avsätter 2,5 mnkr för att visa medarbetare uppskattning för alla insatser 
under det gångna året genom en gåva. Finansiering av gåvan sker genom anslaget för ram i 
balans. 
 
Jäv 
Emma Claesson (S) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Leif Dahl (S) ersätter Emma Claesson (S). 
 
Kerstin Berggren (MP) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Dan Ljung (V) ersätter Kerstin Berggren (MP).  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-11-02 

 Sida 42 av 44 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 264 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-11-02 

  
 
 
§ 264/2020 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-11-
02   
Dnr 2019/641 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 

1. Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-09-18 
Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 

2. Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-09-18 
Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland 

3. Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-09-18 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

4. Styrelseprotokoll och delårsrapport Sjuhärads samordningsförbund 2020-09-17 
5. Delårsrapport Tolkförmedling Väst 2020-09-25 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 265 Initiativärende - Delutredning 4, 7-9 skolorna 

  
 
 
§ 265/2020 
 

Initiativärende - Delutredning 4, 7-9 skolorna 
Dnr 2020/572 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa ”delutredning 4” till kommunfullmäktige senast i 
januari 2021. Därefter ska kommunfullmäktige skyndsamt ta ett beslut om slutgiltig 
inriktning av ny högstadieskola.  
 
Sammanfattning 
Wiktor Öberg (M) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om att förvaltningen 
får i uppdrag att redovisa ”delutredning 4” till kommunfullmäktige senast i januari 2021. 
Därefter ska kommunfullmäktige skyndsamt ta ett beslut om slutgiltig inriktning av ny 
högstadieskola. 

 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende - Delutredning 4, 7-9 skolorna 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Att avslå initiativärendet för att invänta inriktningsbeslut så vi får ett helhetsgrepp i 
högstadiefrågan. Ärendet kommer att behandlas på nästa kommunstyrelse och beslutas på 
Kommunfullmäktige i december 2020. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till initiativärendet, det vill säga att: Förvaltningen får i 
uppdrag att redovisa ”delutredning 4” till kommunfullmäktige senast i januari 2021.  
Därefter ska kommunfullmäktige skyndsamt ta ett beslut om slutgiltig inriktning av ny 
högstadieskola.  
 
Klas Redin (S), Adela Brkic Carlsson (L), Niclas Sunding (SD), Cristina Bernevång (KD), 
Kerstin Berggren (MP), Sebastian Gustavsson (M) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall 
till Wiktor Öbergs (M) initiativärende.  
 
Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Wiktor Öbergs (M) förslag till 
beslut eller enligt ordförandens förslag till beslut, och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
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Omröstning  
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut.  
Nej-röst för Wiktor Öbergs (M) förlag till beslut.  
 
Omröstningsresultat  
Med 5 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Wiktor Öbergs (M) förslag 
till beslut.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
Ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Klas Redin S  X  
Mikael Dahl C X   
Emma Claesson 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  
Mats Bogren NU X   
Cristina Bernevång KD  X  
Adela Brkic Carlsson L  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Wiktor Öberg M  X  
Roland Karlsson C X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


