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Tid och plats Torsdag den 17 december 2020 kl. 18:00-23:53, i Kommunfullmäktiges 

sessionssal, Stadshuset och digitalt via Teams. Mötet ajournerades kl. 
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Paragrafer 184-207 

  
Beslutande 
ledamöter 

Sören Johansson M Ordförande 
Frida Edberg KD  
Cristina Bernevång KD  
Adela Brkic Carlsson L  
Arne Fransson MP  
Ingemar Basth MP  
Jan-Olof Sundh V §§ 184-194, 196-207 
Roland Karlsson C  
Mikael Dahl C  
Bengt Leander C  
Börje Eckerlid C  
Ziad Makrous C  
Liselotte Andersson C  
Ann Stockzelius C  
Jan-Åke Claesson C  
Margareta Juliusson M  
Eva Grönbäck M  
Eduard Piper M  
Sebastian Gustavsson M  
Richard Hallifax M  
Wiktor Öberg M  
Mikael Levander NU  
Inga-Maj Larsson NU  
Mats Bogren NU  
Annie Faundes NU  
Elisabeth Stålbrand NU  
Bella Cotter NU  
Therese Westman NU  
Peter Nilsson SD  
Elisabeth Nilsson SD  
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Aila Kiviharju SD  
Bengt Bogren SD  
Niclas Sunding SD  
Mattias Josefsson S §§ 184-196 
Inga-Kersti Skarland S  
Aira Eriksson S  
Leif Dahl S  
Emma Claesson S  
Klas Redin S  
Tommy Mårtensson S  
Per-Ola Johansson S  
Mattias Remar S  

  
Tjänstgörande 
ersättare 

Birgit Andersson L Ers. Roland Eriksson 
Dan Ljung V Ers. Evelina Karlsson 
Per Bergman M Ers. Catharina Örtendahl Rylid 
Lisa Åkesson NU Ers. Dario Mihajlovic 
Charlotta Sunding NU Ers. Armel Hombessa 
Mattias Green-
Andersson 

S Ers. Celso Silva Goncalves §§ 184-198 

Daniel Claesson S Ers. Mattias Josefsson §§ 197-207 
Ing-Britt Jonsson V Ers. Jan-Olof Sundh §§ 195 p.g.a. jäv 

  
Ersättare Ireen Wolter L  

Kerstin Berggren MP §§ 184-198 
Mikael Odhage MP  
Ing-Britt Jonsson V §§ 184-194, 196-207 
Inger Broberg C  
Gunnar Andersson C  
Ingvar Ideström M  
Anette Hellqvist M  
Jan Holmin M  
Daniel Claesson S §§ 184-196 

  
Justerare 

 
Mattias Josefsson (S) §§ 184-196, Aira Eriksson (S) §§ 197-207 och Arne 
Fransson (MP) 
 

Justeringsdag 22 december 

  
Allmänheten Öppet sammanträde 
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§ 184 Information 

  
 
 
§ 184/2020 
 

Information  
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om kommunstyrelsens 
arbete sedan föregående sammanträde. 
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§ 185 Motion om psykiatriboende 

  
 
 
§ 185/2020 
 

Motion om psykiatriboende 
Dnr 2020/656 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Juliusson (M) och Annette Hellqvist 
(M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett 
psykiatriboende, någon form av ”mellanboende” från det som finns idag, för personer som 
behöver/kräver denna speciella boendeform. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om psykiatriboende (M) 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 186 Motion om ekosystembaserat skogsbruk 

  
 
 
§ 186/2020 
 

Motion om ekosystembaserat skogsbruk 
Dnr 2020/657 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att:  

 Ulricehamns kommun övergår till 100% ekosystembaserat (kalhyggesfritt) skogsbruk 
som standard på kommunens samtliga fastigheter 

 kalhyggen på kommunens skogsfastigheter endast godkänns i undantagsfall 
efter ingående konsekvensanalys. 

 Ulricehamns kommun verkar för att medvetandegöra privata skogsägare om de 
ekologiska, biologiska och ekonomiska fördelarna med att övergå till ett 
ekosystembaserat (kalhyggesfritt) skogsbruk. 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion om ekosystembaserat skogsbruk (MP) 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-12-17 

 Sida 8 av 42 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 187 Fråga till ordförande i Stubo AB 

  
 
 
§ 187/2020 
 

Fråga till ordförande i Stubo AB 
Dnr 2020/667 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Svaret på frågan bordläggs till nästa sammanträde.  
 
Sammanfattning 
Dan Ljung (V) har lämnat en fråga till ordförande i Stubo AB om varför det är nödvändigt att 
varje månad ta ut en parkeringsavgift på 200 kronor för äldreomsorgspersonal på bland 
annat boendet Solrosen. 

 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till ordförande i Stubo AB 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Eftersom ordförande i Stubo, Dario Mihajlovic (NU), inte närvarar vid dagens möte 
bordläggs svaret på frågan till nästa sammanträde.  
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§ 188 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående städning av 
kommunens offentliga toaletter 

  
 
 
§ 188/2020 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
städning av kommunens offentliga toaletter 
Dnr 2020/665 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad.  
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om vem/vilka 
som utför städning och påfyllning av till exempel tvål och toapapper i kommunens offentliga 
toaletter, och hur ofta sker detta? 

 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående städning av kommunens offentliga 

toaletter 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad.  
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§ 189 Svar på interpellation gällande Brunnsnäs 

  
 
 
§ 189/2020 
 

Svar på interpellation gällande Brunnsnäs 
Dnr 2020/556 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. Interpellationen anses vara 
besvarad och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Ingemar Basth (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
Brunnsnäs. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22.  
 
Beslutsunderlag 
1 Interpellation gällande Brunnsnäs 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. Interpellationen anses vara 
besvarad och läggs till handlingarna.  
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§ 190 Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk 
organisation 

  
 
 
§ 190/2020 
 

Demokratiberedning för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation 
Dnr 2020/585 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Demokratiberedning tillsätts för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation. 
Beredningen ska bestå av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. Ersättare har enbart närvarorätt när ordinarie ledamot har förhinder. 
De som idag är ledamöter i kommunstyrelsen kan väljas till ledamot i beredningen. De hel- 
och deltidsarvoderade politikerna (40% och däröver) ska inte ingå i beredningen. Ledamöter, 
ersättare, beredningsledare och vice beredningsledare väljs av fullmäktige. 
 
Demokratiberedningens arbete startas upp under januari månad år 2021 och slutrapporterar 
för fullmäktige i december år 2021. Delrapportering ska ske vid minst tre tillfällen under året. 
Ersättare kan väljas på fullmäktigemötet i januari. Vid en eventuell uppstartskurs före valet i 
januari, har av partierna föreslagen ersättare rätt att deltaga om man anmäler detta till 
kansliet. 
 
Till ordinarie ledamöter i beredningen väljs: 
Per Hellqvist (M) 
Lisa Åkesson (NU) 
Liselotte Andersson (C) 
Niclas Sunding (SD) 
Per Gustafsson (S) 
Amanda Paasikivi (V) 
Cristina Bernevång (KD) 
Peder Danesved (L) 
Mikael Odhage (MP) 
 
Till beredningsledare väljs Liselotte Andersson (C). Till vice beredningsledare väljs Per 
Hellqvist (M). 
 
Till ersättare i beredningen väljs: 
Mats Bogren (NU) 
Bengt Leander (C) 
Fredrik Palmkvist (SD) 
Mattias Remar (S) 
Arne Sjögren (V) 
Bengt Andelius (KD) 
Ireen Wolter (L) 
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Ingvor Carlander (MP) 
Sammanfattning 
I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022 anges att en 
demokratiberedning ska tillsättas under år 2020. Beredningen föreslås se över de politiska 
arbetsformerna och politisk organisation. Beredningens sammansättning föreslås vara en 
ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Demokratiberedning tillsätts för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation. 
 
Beredningen föreslås bestå av en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. De som idag är ledamöter i kommunstyrelsen kan väljas till ledamot i 
beredningen. De hel- och deltidsarvoderade politikerna (40 % och däröver) ska inte ingå i 
beredningen.  Ledamöterna utser inom sig en beredningsledare (ordförande) och en vice 
beredningsledare (vice ordförande).     
 
Demokratiberedningens arbete startas upp under januari månad år 2021 och slutrapporterar 
för fullmäktige i december år 2021.  Delrapportering ska ske vid minst tre tillfällen under 
året.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-05 från kanslichef  
2 Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation 

 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar att som ändringsyrkande att beslutet ändras till nedanstående, det som 
är ändrat är skrivet i kursivt eller överstruket: 
 
Demokratiberedning tillsätts för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation. 
Beredningen ska bestå av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. Ersättare har enbart närvarorätt när ordinarie ledamot har 
förhinder. De som idag är ledamöter i kommunstyrelsen kan väljas till ledamot i 
beredningen. De hel- och deltidsarvoderade politikerna (40% och däröver) ska inte ingå i 
beredningen. Ledamöterna utser inom sig en beredningsledare (ordförande) och en vice 
beredningsledare (vice ordförande). Ledamöter, ersättare, beredningsledare och vice 
beredningsledare väljs av fullmäktige. 
 
Demokratiberedningens arbete startas upp under januari månad år 2021 och slutrapporterar 
för fullmäktige i december år 2021. Delrapportering ska ske vid minst tre tillfällen under året. 
Ersättare kan väljas på fullmäktigemötet i januari. Vid en eventuell uppstartskurs före 
valet i januari, har av partierna föreslagen ersättare rätt att deltaga om man anmäler 
detta till kansliet. 
 
Sebastian Gustavsson (M), Mikael Levander (NU), Niclas Sunding (SD), Inga-Kersti Skarland 
(S), Jan-Olof Sundh (V), Adela Brkic Carlsson (L) och Arne Fransson (MP) yrkar bifall till 
Mikael Dahls (C) ändringsyrkande.  
 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår att Per Hellqvist (M) utses till ordinarie ledamot samt till 
vice beredningsledare.  
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Mikael Levander (NU) föreslår att Lisa Åkesson (NU) utses till ordinarie ledamot och att 
Mats Bogren (NU) utses som ersättare.  
 
Mikael Dahl föreslår att Liselotte Andersson (C) utses till ordinarie ledamot och till 
beredningsledare och att Bengt Leander (C) utses till ersättare.  
 
Niclas Sunding (SD) föreslår att Niclas Sunding (SD) utses till ordinarie ledamot och att 
Fredrik Palmkvist (SD) utses till ersättare.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Per Gustafsson (S) utses till ordinarie ledamot och att 
Mattias Remar (S) utses till ersättare. 
 
Jan-Olof Sundh (V) föreslår att Amanda Paasikivi (V) utses till ordinarie ledamot och att 
Arne Sjögren (V) utses till ersättare.  
 
Frida Edberg (KD) föreslår att Cristina Bernevång (KD) utses till ordinarie ledamot och att 
Bengt Andelius (KD) utses till ersättare.  
 
Adela Brkic Carlsson (L) föreslår att Peder Danesved (L) utses till ordinarie ledamot och att 
Ireen Wolter (L) utses till ersättare. 
 
Arne Fransson (MP) föreslår att Mikael Odhage (MP) utses till ordinarie ledamot och att 
Ingvor Carlander (MP) utses till ersättare.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut eller enligt Mikael Dahls (C) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Mikael Dahls (C) ändringsyrkande.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan välja ordinarie ledamöter enligt 
förslag: 
Per Hellqvist (M) 
Lisa Åkesson (NU) 
Liselotte Andersson (C) 
Niclas Sunding (SD) 
Per Gustafsson (S) 
Amanda Paasikivi (V) 
Cristina Bernevång (KD) 
Peder Danesved (L) 
Mikael Odhage (MP) 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt ovanstående förslag.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att välja Liselotte Andersson (C) till 
beredningsledare och Per Hellqvist till vice beredningsledare och finner att så är fallet.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan välja ersättare enligt förslag: 
Mats Bogren (NU) 
Bengt Leander (C) 
Fredrik Palmkvist (SD) 
Mattias Remar (S) 
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Arne Sjögren (V) 
Bengt Andelius (KD) 
Ireen Wolter (L) 
Ingvor Carlander (MP) 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt ovanstående förslag. 
 
 
Beslut lämnas till 
Valda ledamöter och ersättare 
Kommunchef 
Kanslichef  
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§ 191 Revidering av förbundsordning, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

  
 
 
§ 191/2020 
 

Revidering av förbundsordning, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2020/516 
  
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fastställs. 
 
Sammanfattning 
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 
2018-02-23. Vid sammanträdet 2020-09-18 beslutade Direktionen att anta föreslagen 
revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Direktionen 
rekommenderar i enlighet med § 24 om Ändring av förbundsordning, medlemskommunerna 
att fastställa desamma.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-16 från kanslichef  
2 Protokollsutdrag § 51 200918 Revidering av förbundsordning 
3 Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fastställs. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund  
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§ 192 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 

  
 
 
§ 192/2020 
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2021 
Dnr 2020/404 
  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 864 kr/timme 
och en grundavgift på 1 864 kr.  
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2020-06-12 § 38. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2021 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2021-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-26 från tf kanslichef 
2 § 38 Taxor för SÄRFs myndighetsutövning 
3 Taxor för myndighetsutövning 2021, ärende 
4 Taxa Myndighetsutövning 2021 för SÄRF 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 864 kr/timme 
och en grundavgift på 1 864 kr.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
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§ 193 Budgetuppföljning oktober 2020 

  
 
 
§ 193/2020 
 

Budgetuppföljning oktober 2020 
Dnr 2020/536 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2020.  
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2020 prognostiseras uppgå till 64,3 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2020 
innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är 46,3 mnkr högre än 
budgeterat.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till 18,3 mnkr.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 28,0 mnkr bättre än budgeterat. Den 
huvudsakliga orsaken till det förväntade positiva budgetutfallet är en positiv avvikelse (38,3 
mnkr) gällande skatter och avgifter, vilket är en följd av de stora tillskott som Riksdagen 
beslutat om till följd av Covid-19. 
 
Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till ca 170 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-17 från ekonomichef  
2 Budgetuppföljning oktober 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten godkänns. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 194 Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

  
 
 
§ 194/2020 
 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
Dnr 2020/454 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”) betala in 
ett insatsbelopp om 3 888 000 kr för att uppfylla de nivåer på kapitalinsats för 2020 och 
2021 som krävs enligt beslut på föreningsstämman 2020. 
 
Beslut om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under 2022, 2023 och 2024 kommer att fattas i samband med budgetbeslutet 
för respektive år. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Eftersom Kommuninvest därför de kommande åren 
behöver tillföras nytt kapital för att uppfylla myndighetskrav erbjuds samtliga medlemmar 
som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin 
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form 
av en kapitalinsats. 
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren. 
 
För Ulricehamns kommun innebär detta att förlagslånet på 3,9 mnkr utbetalades i september 
och nu kan motsvarande belopp återbetalas för att kommunen ska uppfylla den nivå på 
kapitalinsats som krävs enligt de förändrade stadgarna. Om återbetalningen görs nu behöver 
inget ytterligare kapitaltillskott göras förrän 2022. Från och med 2022 till och med 2024 
ökar kapitalinsatsen med 100 kronor per invånare varje år och beslut kan fattas i samband 
med budgetbeslutet för respektive år. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-06 från ekonomichef  
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2 Information om kapitalisering 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”) betala in 
ett insatsbelopp om 3 888 000 kr för att uppfylla de nivåer på kapitalinsats för 2020 och 
2021 som krävs enligt beslut på föreningsstämman 2020. 
 
Beslut om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under 2022, 2023 och 2024 kommer att fattas i samband med budgetbeslutet 
för respektive år. 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 195 Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 

  
 
 
§ 195/2020 
 

Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 
Dnr 2020/582 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Avtal med Ulricehamns Ski Event AB jämte bilaga godkänns. 
 
Sammanfattning 
USE är arrangör av Världscupen i längdskidåkning i Ulricehamn. Två världscupdeltävlingar 
har tidigare genomförts i Ulricehamn och arrangemangen föll mycket väl ut. Därför har FIS 
beslutat att Ulricehamn får anordna ytterligare en världscuptävling den 16 – 17 januari 2021. 
Denna gång blir det renodlade sprinttävlingar för arrangemanget. 
 
Detta avtal reglerar parternas ersättning, kostnader och intäkter hänförliga till 
arrangemanget av Världscupen 2021. Det noteras till protokollet att datumet för 
världscupstävlingen har ändrats till den 6-7 februari.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-04 från kommunchef 
2 Avtal Ulricehamns Ski Event 2021 
3 Bilaga till avtal Ulricehamns Ski Event 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avtal med Ulricehamns Ski Event AB jämte bilaga godkänns. 
 
Jäv  
Jan-Olof Sundh (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ing-Britt 
Jonsson (V) ersätter Jan-Olof Sundh (V).  
 
 
Beslut lämnas till 
Ulricehamns Ski Event AB 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Servicechef 
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§ 196 Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 196/2020 
 

Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/418 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ärendet återremitteras för att åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar 
Ulricehamns kommun under lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda 
ledamöterna i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 

- Att utreda och planer för byggnation av två högstadieskolor i centralorten. 
Planeringen av ytorna ska göra det möjligt att i framtiden rymma 550 elever per 
skolenhet.  

- Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande 
Stenbocksskola. 

- Att utreda en nybyggnation av en F-9 skola i Timmele 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas.  
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2020-11-06 från kommunchef 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förvaltningen får i uppdrag: 

- Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i Ulricehamns kommun 
som båda är placerade i Ulricehamns tätort. Planeringen av ytorna ska göra det 
möjligt att i framtiden rymma 550 elever per skolenhet.  

- Att planera så att en av de två högstadieskolorna i centralorten skall gå att bygga ut 
vid behov.  

- Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande 
Stenbocksskola.  

- Att beslut, från KF 2018-01-25 § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som 
inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 
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Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar som ändringsyrkande: 

 Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i centralorten. Planering 
av ytorna ska göra det möjligt att i framtiden rymma 550 elever per skolenhet.   

 Att planera för att högstadieskolorna ska gå att byggas ut vid behov.   
 Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola.   
 Att utreda och planera för att den samlade grundskolan i Timmele håller likvärdig 

standard som de nya grundskolorna i centralorten. Utredningen skall också ge besked 
om vilken organisationsform som är bäst anpassad för Timmeles grundskola, F-9 
eller F-6/7-9.   

 Att utreda behovet av en resursskola/skolakut.   
 Att beslut från KF 2018-01-25 § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas.  
 
Niclas Sunding (SD) yrkar som ändringsyrkande att förvaltningen får i uppdrag: 

 Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i centralorten. Planering 
av ytorna ska göra det möjligt att i framtiden rymma 550 elever per skolenhet. 

 Att planera så att högstadieskolorna i centralorten skall gå att bygga ut vid behov. 
 Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola. 
 Att utreda en totalrenovering av 7-9 skolan i Timmele. 
 Att planera så att 7-9 skolan i Timmele skall gå att bygga ut vid behov. 
 Att utreda behovet och planera för en resursskola/skolakut. 
 Att beslut, från KF 2018-01-25 § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas. 
 
Aila Kiviharju (SD) yrkar som till tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag 

 Att skyndsamt utreda behovet av en resursskola/skolakut och lämplig placering. 
 
Sebastian Gustavsson (M), Aila Kiviharju (SD), Klas Redin (S), Wiktor Öberg (M), Inga-
Kersti Skarland (S), Adela Brkic Carlsson (L) och Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Dan Ljung (V), Mikael Dahl (C), Arne Fransson (MP), Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till 
Mikael Levanders (NU) ändringsyrkande.  
 
Wiktor Öberg (M) yrkar avslag på Mikael Levanders (NU) ändringsyrkande och på Niclas 
Sundings (SD) ändringsyrkande.  
 
Wiktor Öberg (M) och Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till Aila Kiviharjus (SD) 
tilläggsyrkande.  
 
Mötet ajourneras mellan klockan 22:04-22:20. 
 
Roland Karlsson (C) yrkar på återremiss med motiveringen: ärendet återremitteras för att 
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under 
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser återremittera ärendet eller avgöra det i 
kväll och finner att fullmäktige beslutat att avgöra ärendet ikväll.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att avgöra ärendet ikväll. 
Nej-röst för att återremittera ärendet.  
 
Omröstningsresultat 
Med 26 ja-röster och 21 nej-röster och 1 som inte röstade beslutar kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

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

 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
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§ 197 Ansökan om investeringsmedel för hastighetsåtgärder Marbäcksvägen 

  
 
 
§ 197/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för hastighetsåtgärder 
Marbäcksvägen 
Dnr 2020/474 
  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om ombudgetering av investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för hastighetsåtgärder på Marbäcksvägen, 0,3 mnkr, kan finansieras via 
ombudgetering av medel från projekt Vändplan/gata Sanatorieskogen, projektnummer 
41272, enligt 2020 års budget. 
 
Driftanslag för trafikanordningar 5 tkr/år beaktas i budgeten 2021 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om ombudgetering av investeringsmedel för hastighetsåtgärder på 
Marbäcksvägen, 0,3 mnkr. Medlen ska användas till utförande av hastighetsdämpande 
åtgärder utmed Marbäcksvägen på sträckan mellan nuvarande gräns för tättbebyggt område 
och fram till Backliden. Åtgärdens syfte är att uppnå en bättre hastighetsefterlevnad på 
sträckan. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas kommunfullmäktige då medlen från 
början var avsedda för annat ändamål enligt investeringsbudgeten för 2020. Kompensation 
för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-14 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Hastighetsåtgärder Marbäcksvägen 
3 Kartbilaga 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om ombudgetering av investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för hastighetsåtgärder på Marbäcksvägen, 0,3 mnkr, kan finansieras via 
ombudgetering av medel från projekt Vändplan/gata Sanatorieskogen, projektnummer 
41272, enligt 2020 års budget. 
 
Driftanslag för trafikanordningar 5 tkr/år beaktas i budgeten 2021 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
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Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar på avslag. 
 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Cristina Bernevång (KD) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) 
avslagsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut eller enligt Wiktor Öbergs (M) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Wiktor Öbergs (M) avslagsyrkande.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för Wiktor Öbergs (M) avslagsyrkande.  
 
Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster, 15 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Richard Hallifax M  X  
Wiktor Öberg M  X  
Sebastian Gustavsson M  X  
Eduard Piper M  X  
Margareta Juliusson M  X  
Eva Grönbäck M  X  
Per Bergman M  X  
Roland Karlsson C X   
Mikael Dahl C X   
Ziad Makrous C X   
Bengt Leander C X   
Börje Eckerlid C X   
Jan-Åke Claesson C X   
Liselotte Andersson C X   
Ann Stockzelius C X   
Adela Brkic Carlsson L X   
Birgit Andersson L X   
Frida Edberg KD  X  
Cristina Bernevång KD  X  
Inga-Kersti Skarland S X   
Aira Eriksson S X   
Leif Dahl S X   
Emma Claesson S X   
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Klas Redin S X   
Tommy Mårtensson S X   
Per-Ola Johansson S X   
Mattias Remar S X   
Mattias Green-Andersson S X   
Daniel Claesson S X   
Jan-Olof Sundh V   X 
Dan Ljung V   X 
Arne Fransson MP X   
Ingemar Basth MP X   
Niclas Sunding SD  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Bengt Bogren SD  X  
Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Mikael Levander NU X   
Inga-Maj Larsson NU X   
Mats Bogren NU X   
Annie Faundes NU X   
Elisabeth Stålbrand NU X   
Bella Cotter NU X   
Therese Westman NU X   
Lisa Åkesson NU X   
Charlotta Sunding NU X   
Sören Johansson, ordförande M  X  

 
 
   
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-12-17 

 Sida 29 av 42 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 198 Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hössna skola 

  
 
 
§ 198/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Hössna skola 
Dnr 2019/282 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas under förutsättning att Kommunfullmäktige 
fastställer förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021–2023.  
 
Investeringsmedel för Om- och tillbyggnad av Hössna skola, 33 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Om- och tillbyggnad Hössna skola i investeringsbudgeten för 2021–2023. 
Redan i investeringsbudgeten för 2020 finns 13 mnkr avsatta för Om och tillbyggnad av 
Hössna skola, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. Tidigare har dessutom 0,5 
mnkr beviljats för projektering. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Om- och tillbyggnad Hössna skola, 33 
mnkr. Detta under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer förslag till 
investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023. Redan i investeringsbudgeten för 2020 
finns 13 mnkr avsatta för projektet, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. 
Tidigare har dessutom 0,5 mnkr beviljats för projektering.  
 
Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa 
ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för 
skolan har eftersträvats i projekteringen.  
Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet och ej avskilt personalutrymme, det saknas 
kontor för personal och arbetsplatser för lärare. Grupprum saknas till mellanstadiet. Det 
finns behov av att kunna förändra klassrum så att det går lätt att samarbeta inom stadierna. 
Under projekteringen har ett antal andra brister och behov blivit tydliga. Det har medfört att 
utgifterna nu bedöms bli högre jämfört med den ursprungliga grovt uppskattade budgeten 
och mot förprojekteringen. 
Förvaltningens lokalstyrgrupp har beslutat att projektet i sin helhet läggs in i förvaltningens 
förslag till investeringsbudget. För att få en hållbar och långsiktig helhetslösning för skolan så 
anser lokalstyrgruppen att projektet bör genomföras.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel om 
13 mnkr för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. I förslag till budget 2021 
är budgeten för projektet reviderad till 33 mnkr varför det kan vara rimligt att bevilja 
investeringsmedel redan 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
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förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-24 från servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad 

Hössna skola 
3 Hössna skola-om och tillbyggnad 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas under förutsättning att Kommunfullmäktige 
fastställer förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021–2023.  
 
Investeringsmedel för Om- och tillbyggnad av Hössna skola, 33 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Om- och tillbyggnad Hössna skola i investeringsbudgeten för 2021–2023. 
Redan i investeringsbudgeten för 2020 finns 13 mnkr avsatta för Om och tillbyggnad av 
Hössna skola, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. Tidigare har dessutom 0,5 
mnkr beviljats för projektering. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 199 Svar på motion om att alla yrkeskategorier inom vård- och 
omsorgsverksamheten årligen får minst två veckors kompetensutveckling 
med bibehållen lön 

  
 
 
§ 199/2020 
 

Svar på motion om att alla yrkeskategorier inom 
vård- och omsorgsverksamheten årligen får minst två 
veckors kompetensutveckling med bibehållen lön 
Dnr 2019/546 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förslaget inte ryms i befintlig budget. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att alla undersköterskor och även andra 
yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten årligen erhåller minst två veckors 
kompetensutveckling med bibehållen lön.  
 
Då förslaget berör mycket personal och mycket tid skulle detta innebära stora merkostnader 
för verksamheten, cirka 9,7 miljoner kronor per år. Verksamheten ser också vikten av att 
erbjuda kompetensutveckling för medarbetarna och arbetar med detta på olika sätt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att förslaget inte ryms i befintlig budget. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Birgit Andersson (L) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 200 Svar på motion om att karriärtjänster för undersköterskor skapas 

  
 
 
§ 200/2020 
 

Svar på motion om att karriärtjänster för 
undersköterskor skapas 
Dnr 2019/549 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till de utbildningsinsatser som 
pågår kontinuerligt och att tjänsten som specialistundersköterska tillskapats. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), 
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att karriärtjänsten för undersköterskor skapas. 
Kommunens vuxenutbildning och Yrkeshögskolan (YH) erbjuder flera specialistutbildningar 
för undersköterskor till exempel inom demensvård och äldrepsykiatri. Utbildningar kan läsas 
på distans och bedrivas på hel- eller halvfart. Genomgången utbildning ska innebära ökat 
ansvar och därmed högre lön.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen ska anses vara under genomförande då 
utbildningsinsatser som de som beskrivs ovan genomförs och att en ny tjänst, 
specialistundersköterska, har tillskapats och planeras att tillsättas under 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-10 från socialchef  
2 Motion om att karriärtjänster för undersköterskor skapas 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till de utbildningsinsatser som 
pågår kontinuerligt och att tjänsten som specialistundersköterska tillskapats. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Birgit Andersson (L) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef  
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§ 201 Svar på  motion om mentorsprogram för personer med utländsk 
språkbakgrund 

  
 
 
§ 201/2020 
 

Svar på motion om mentorsprogram för personer 
med utländsk språkbakgrund 
Dnr 2019/547 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till befintliga certifierade 
handledare samt införandet av språkombud i verksamheten.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic (L), Inga-
Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att ett väl genomarbetat mentorsprogram skapas för 
personer med utländsk språkbakgrund så att SFI-studier och praktik inom vård- och 
äldreomsorg kan erhållas.  
 
Inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning finns idag certifierade handledare som tar 
emot praktikanter/elever. Det ska också utbildas och införas språkombud i verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till befintliga certifierade 
handledare samt införandet av språkombud i verksamheten.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Birgit Andersson (L) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 202 Svar på motion om att underlätta för hemtjänsten 

  
 
 
§ 202/2020 
 

Svar på motion om att underlätta för hemtjänsten 
Dnr 2019/697 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens första förslag, att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att 
hemtjänsten enklare kan parkera när de ska besöka brukarna, avslås med hänvisning till att 
det inte bedöms möjligt att genomföra. 
 
Motionens andra förslag, att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en parkeringsplats 
för hemtjänsten vid de kommunala fastigheter som berörs, anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de parkeringsrutiner som upprättats av Stubo.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att hemtjänsten enklare kan 
parkera när de ska besöka brukare. Och att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en 
parkeringsplats för hemtjänsten vid de kommunala fastigheterna som berörs. Förvaltningen 
bedömer att det inte finns möjlighet att utfärda generella parkeringstillstånd som gäller alltid 
och överallt. Vid kommunens egna fastigheter, inklusive Stubos fastigheter där det bor 
brukare, finns det möjlighet för hemtjänstpersonal att parkera.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-01 från socialchef 
2 Motion om Underlätta för hemtjänsten 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens första förslag, att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att 
hemtjänsten enklare kan parkera när de ska besöka brukarna, avslås med hänvisning till att 
det inte bedöms möjligt att genomföra. 
 
Motionens andra förslag, att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa en parkeringsplats 
för hemtjänsten vid de kommunala fastigheter som berörs, anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de parkeringsrutiner som upprättats av Stubo.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Richard Hallifax (M) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef  
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§ 203 Svar på motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur 

  
 
 
§ 203/2020 
 

Svar på motion om att framtidssäkra vår 
laddinfrastruktur 
Dnr 2020/302 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får anses vara under utredning med hänvisning till att arbete med framtagande av 
styrdokument för utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur pågår. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att införa ett betalningssystem för de kommunala laddplatserna samt modernisera 
laddplatserna. 
 
Inom förvaltningen pågår för närvarande ett arbete med att utforma styrdokument för 
utbyggnaden av laddinfrastruktur. I detta arbete behöver kommunen göra ett antal 
ställningstaganden och vägval. De frågeställningar som lyfts i motionen kan med fördel 
hanteras inom arbetet med framtagande av styrdokument för utbyggnad av kommunal 
laddinfrastruktur. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-22 från samhällsbyggnadschef  
2 Motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur 
3 Remissvar Motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen får anses vara under utredning med hänvisning till att arbete med framtagande av 
styrdokument för utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur pågår. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ulricehamns Energi AB 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 204 Svar på motion gällande Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta 
verksamhet 

  
 
 
§ 204/2020 
 

Svar på motion gällande Ulricehamnsbygdens 
ridklubbs fortsatta verksamhet 
Dnr 2018/802 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens första yrkande, att ridklubbens möjlighet till ett utökat driftsanslag som idag är 
527 tkr skyndsamt utreds så verksamhetens fortlevnad säkras. Rimlig nivå har av klubben 
bedömts vara cirka 1 070 tkr och indexerat, anses vara tillgodosett med hänvisning till de 
utökade bidrag som föreningen har fått samt att indexuppräkning införts från och med 2020.  
 
Motionens andra yrkande, att frågan gällande anläggningen i Ubbarps skick utreds och att 
det snarast utreds vilka akuta renoveringsbehov som finns och att medel avsätts speciellt för 
detta, anses vara tillgodosett med hänvisning till de utredningar som genomförts 2010, 2011 
och 2019 samt de bidrag som föreningen har fått för kostnadskrävande projekt.  
 
Motionens tredje yrkande, att klubben som enligt uppgift är avtalslös får ett avtal med 
kommunen som är hållbart över tid och som ger möjlighet till utveckling av verksamheten, 
anses vara tillgodosett med hänvisning till att det sedan 2018 finns ett avtal som sträcker sig 
över 20 år.   
 
Motionens fjärde yrkande, att en utredning görs om kommunen anser det vara möjligt att 
tillgodose ridklubbens lokalbehov på annat sätt än idag, kanske i kommunal regi, anses vara 
tillgodosett med hänvisning till de samtal som förts med föreningen och där man kommit 
fram till att fortsatt föreningsdrift är den mest hållbara. 
 
Sammanfattning 
I en motion till fullmäktige förslår Ingemar Basth (Mp) ett antal åtgärder för att 
Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet ska vara möjlig. Han hänvisar till 
skillnader mellan olika sporter och idrotter i kommunen och de förutsättningar de har. 

 
I den utredning som förvaltningen gjort framkommer att en mängd åtgärder och insatser har 
gjorts från kommunens sida. I och med föreslår förvaltningen att alla fyra yrkanden kan 
anses vara tillgodosedda.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-26 från tf servicechef  
2 Motion gällande Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens första yrkande, att ridklubbens möjlighet till ett utökat driftsanslag som idag är 
527 tkr skyndsamt utreds så verksamhetens fortlevnad säkras. Rimlig nivå har av klubben 
bedömts vara cirka 1 070 tkr och indexerat, anses vara tillgodosett med hänvisning till de 
utökade bidrag som föreningen har fått samt att indexuppräkning införts från och med 2020.  
 
Motionens andra yrkande, att frågan gällande anläggningen i Ubbarps skick utreds och att 
det snarast utreds vilka akuta renoveringsbehov som finns och att medel avsätts speciellt för 
detta, anses vara tillgodosett med hänvisning till de utredningar som genomförts 2010, 2011 
och 2019 samt de bidrag som föreningen har fått för kostnadskrävande projekt.  
 
Motionens tredje yrkande, att klubben som enligt uppgift är avtalslös får ett avtal med 
kommunen som är hållbart över tid och som ger möjlighet till utveckling av verksamheten, 
anses vara tillgodosett med hänvisning till att det sedan 2018 finns ett avtal som sträcker sig 
över 20 år.   
 
Motionens fjärde yrkande, att en utredning görs om kommunen anser det vara möjligt att 
tillgodose ridklubbens lokalbehov på annat sätt än idag, kanske i kommunal regi, anses vara 
tillgodosett med hänvisning till de samtal som förts med föreningen och där man kommit 
fram till att fortsatt föreningsdrift är den mest hållbara. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-12-17 

 Sida 39 av 42 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 205 Val av revisor till samordningsförbundet Sjuhärad 

  
 
 
§ 205/2020 
 

Val av revisor till samordningsförbundet Sjuhärad 
Dnr 2020/579 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Bo-Lennart Bäcklund väljs till revisor för Samordningsförbundet Sjuhärad.  
 
Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2019-01-29 § 48 att utse Ulf Sjösten som revisor för 
Samordningsförbundet Sjuhärad. Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun beslutade 
2019-09-26 § 158 att föreslå Ulf Sjösten som revisor för Sjuhärads samordningsförbund.  
 
Regionfullmäktige beviljade den 19 maj 2020 § 90 Ulf Sjöstens avsägelse av uppdraget som 
revisor i samordningsförbundet Sjuhärad. Den 9 juni 2020 § 123 beslutade regionfullmäktige 
att utse Bo-Lennart Bäcklund som ny revisor i Samordningsförbundet Sjuhärad till och med 
den 31 mars 2023. Rådande praxis för val av gemensam revisor är att Västra 
Götalandsregionen utser en revisorskandidat och att kommunerna har möjlighet att utse 
samma kandidat. Mot bakgrund av praxis och föregående regionfullmäktigebeslut föreslås 
kommunerna val av samma kandidat som Västra Götalandsregionen, det vill säga Bo-
Lennart Bäcklund.  
 
Beslutsunderlag 
1 Ombeslut av revisor till Sjuhärads samordningsförbund 
2 E-post: Ombeslut om revisor 

 
Förslag till beslut på mötet 
Val- och arvodesberedningens ordförande Börje Eckerlid (C) föreslår att Bo-Lennart 
Bäcklund väljs till revisor för Samordningsförbundet Sjuhärad. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samordningsförbundet Sjuhärad  
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§ 206 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen - Celso Silva Gonsalves 

  
 
 
§ 206/2020 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen - Celso 
Silva Gonsalves 
Dnr 2020/622 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Celso Silva Goncalves(S) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
Till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen väljs Emma Claesson (S).  
 
Till ny ersättare väljs Anna-Karin Anttila Sellberg (S) Norra vägen 11, 523 61 Gällstad.  
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-11-22 avsäger sig Celso Silva Goncalves (S) uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen -  

Celso Silva Goncalves (S) 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Celso Silva Goncalves(S) befrias från uppdragen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland föreslår Emma Claesson (S) som ny ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen och Anna-Karin Anttila Sellberg (S), Norra vägen 11, 523 61 Gällstad som 
ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Celso Silva Goncalves 
Emma Claesson 
Anna-Karin Anttila Sellberg  
Miljö- och byggnämnd  
Lön 
kansliet (2) 
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§ 207 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Dan Ljung 

  
 
 
§ 207/2020 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen - Dan Ljung och avsägelse som 
ledamot i kommunstyrelsen Kerstin Berggren (MP) 
Dnr 2020/621 
Dnr 2020/630 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Dan Ljung (V) befrias från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kerstin Berggren (MP) befrias från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Till ny ledamot i kommunstyrelsen väljs Dan Ljung (V). 
 
Till ny ersättare i kommunstyrelsen väljs Kerstin Berggren (MP). 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-11-20 avsäger sig Dan Ljung (V) uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
I skrivelse 2020-11-26 avsäger sig Kerstin Berggren (MP) uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Dan Ljung 
2 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen – Kerstin 

Berggren  
 
Ordförandens förslag till beslut 
Dan Ljung (V) befrias från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kerstin Berggren (MP) befrias från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Jan-Olof Sundh (V) föreslår Dan Ljung (V) som ny ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Arne Fransson (MP) föreslår Kerstin Berggren (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-12-17 

 Sida 42 av 42 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet lämnas till 
Dan Ljung 
Kerstin Berggren  
Miljö- Och byggnämnd  
löneassistent 
kansliet (2) 


