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§ 266 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 266/2020 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Med nedanstående förändring fastställs ärendelistan. 
 
Sammanfattning  
Ordföranden informerar om att ärende 26 dras ut från ärendelistan.  
 
Adela Brkic Carlsson (L) anmäler upp ett initiativärende. Ordförande informerar om att det 
inte kommer att behandlas på dagens möte då det inte inkommit i rätt tid enligt § 15 
Kommunstyrelsens reglemente (2019-12-19 § 218). 
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§ 267 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 267/2020 
 

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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§ 268 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 268/2020 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 269 Val av ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling 
och ny ersättare i budgetutskottet för Victor Sund (C) 

  
 
 
§ 269/2020 
 

Val av ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling och ny ersättare i 
budgetutskottet för Victor Sund (C) 
Dnr 2020/597 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling väljs Jan-Åke Claesson 
(C). 
 
Till ny ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott väljs Ziad Makrous (C).  
 
Sammanfattning 
Victor Sund (C) avsade sig i en skrivelse 2020-11-11 uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 2020-11-19 valdes Jan-Åke Claesson (C) att ersätta Victor Sund (C) som 
ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen behöver därför nu utse en ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling och en ny ersättare till budgetutskottet.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) föreslår att Jan-Åke Claesson (C) väljs till ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp samhällsutveckling. 
 
Mikael Dahl (C) föreslår att Ziad Makrous (C) väljs som ersättare i kommunstyrelsens 
budgetutskott.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Jan-Åke Claesson  
Ziad Makrous  
Kansliet  
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§ 270 Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk 
organisation 

  
 
 
§ 270/2020 
 

Demokratiberedning för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation 
Dnr 2020/585 
 
 
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.  
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-05 från kanslichef  
2 Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelses 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 (över 40%) 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.  
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Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att: 
Ordförandens förslag – andra stycket – tredje meningen 
De hel- och deltidsarvoderade politikerna (över 40%) ska inte ……….. 
Texten inom parentesen ändras till 40% och däröver. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Inga-Kersti Skarland (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  
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§ 271 Revidering av förbundsordning, Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

  
 
 
§ 271/2020 
 

Revidering av förbundsordning, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2020/516 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 

 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fastställs. 
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§ 272 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 

  
 
 
§ 272/2020 
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2021 
Dnr 2020/404 
  
 
 
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.  
 
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 

 
Ordförandens förslag – 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.  
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§ 273 Budgetuppföljning oktober 2020 

  
 
 
§ 273/2020 
 

Budgetuppföljning oktober 2020 
Dnr 2020/536 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten godkänns.  
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§ 274 Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

  
 
 
§ 274/2020 
 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
Dnr 2020/454 
  
 
 
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. 
 
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. 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-06 från ekonomichef  
2 Information om kapitalisering 
 
 
 
Ordförandens förslag – 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. 
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§ 275 Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 

  
 
 
§ 275/2020 
 

Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 
Dnr 2020/582 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-04 från kommunchef 
2 Avtal Ulricehamns Ski Event 2021 
3 Bilaga till avtal Ulricehamns Ski Event 2021 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avtal med Ulricehamns Ski Event AB jämte bilaga godkänns. 
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§ 276 Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 276/2020 
 

Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/418 
 
 
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 

 
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 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förvaltningen får i uppdrag: 

- Att utreda och planera 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. 
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- 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. 
 
Deltar inte i beslutet 
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar som ändringsyrkande att 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 

 
Klar Redin (S), Frida Edberg (KD) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Wiktor Öbergs 
(M) ändringsyrkande.  
 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Wiktor Öbergs (M) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt ordförandens förslag.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut 
Nej-röst för Wiktor Öbergs (M) förslag till beslut 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 nej-röster, 6 ja-röster och 2 som inte deltar 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    
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M  X  
Lisa Åkesson NU X   
Inga-Kersti Skarland S  X  
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Kerstin Berggren MP X   
Mats Bogren NU X   
Frida Edberg KD  X  
Adela Brkic Carlsson L  X  
Aila Kiviharju SD    
Wiktor Öberg M  X  
Roland Karlsson C X   
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§ 277 Ansökan om investeringsmedel för hastighetsåtgärder Marbäcksvägen 

  
 
 
§ 277/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för hastighetsåtgärder 
Marbäcksvägen 
Dnr 2020/474 
 
 
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 
 
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. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 

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

 
Ordförandens förslag – 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 
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Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar att ansökan om ombudgetering av investeringsmedel avslås. 
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Wiktor Öbergs (M) förslag till beslut, och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt ordförandens förslag till beslut.  
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§ 278 Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hössna skola 

  
 
 
§ 278/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Hössna skola 
Dnr 2019/282 
 
 
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. 
 
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 
förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023. Kompensation för 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-11-26 

 Sida 23 av 52 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

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 

 
Ordförandens förslag – 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. 
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§ 279 Svar på motion om att alla yrkeskategorier inom vård- och 
omsorgsverksamheten årligen får minst två veckors kompetensutveckling 
med bibehållen lön 

  
 
 
§ 279/2020 
 

Svar på motion om att alla yrkeskategorier inom 
vård- och omsorgsverksamheten årligen får minst två 
veckors kompetensutveckling med bibehållen lön 
Dnr 2019/546 
 
 
Kommunstyrelsens förlag till 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 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förslaget inte ryms i befintlig budget. 
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§ 280 Svar på motion om att karriärtjänster för undersköterskor skapas 

  
 
 
§ 280/2020 
 

Svar på motion om att karriärtjänster för 
undersköterskor skapas 
Dnr 2019/549 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till de utbildningsinsatser som 
pågår kontinuerligt och att tjänsten som specialistundersköterska tillskapats. 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-11-26 

 Sida 26 av 52 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 281 Svar på  motion om mentorsprogram för personer med utländsk 
språkbakgrund 

  
 
 
§ 281/2020 
 

Svar på motion om mentorsprogram för personer 
med utländsk språkbakgrund 
Dnr 2019/547 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag på kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till befintliga certifierade 
handledare samt införandet av språkombud i verksamheten.  
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§ 282 Svar på motion om att underlätta för hemtjänsten 

  
 
 
§ 282/2020 
 

Svar på motion om att underlätta för hemtjänsten 
Dnr 2019/697 
 
 
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.  
 
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 
 
Ordförandens förslag – 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 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
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§ 283 Svar på motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur 

  
 
 
§ 283/2020 
 

Svar på motion om att framtidssäkra vår 
laddinfrastruktur 
Dnr 2020/302 
 
 
 
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. 
 
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 

 
Ordförandens förslag – 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 ordförandens förslag till beslut. 
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§ 284 Svar på motion gällande Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta 
verksamhet 

  
 
 
§ 284/2020 
 

Svar på motion gällande Ulricehamnsbygdens 
ridklubbs fortsatta verksamhet 
Dnr 2018/802 
 
 
 
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. 
 
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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Ordförandens förslag – 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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Kerstin Berggrens (MP) förslag till beslut, och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Reservation   
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 285 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-11-26 

  
 
 
§ 285/2020 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-11-26 
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 

1.13 

Nr 716/2020 
2020/520 
Avge yttrande med anledning av överklaganden där beslut fattas på delegation 
Verksamhetschef 2020-10-08 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 751/2020, 752/2020 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Verksamhetschef 2020-10-22, 2020-10-10 

2.17 Nr 710/2020 
2020/540 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-10-09 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 732/2020 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2020-10-16 

5.7 

Nr 675–677/2020, 731/2020, 745/2020 
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 
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Mark- och exploateringsingenjör 2020-10-07, 2020-10-21 
Exploateringsingenjör 2020-10-16 

5.8 

Nr 733/2020 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byt av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2020-10-16 

5.10  

Nr 682/2020 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
Väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2020-10-07 

5.14 

Nr 654–655/2020, 656/2020, 734/2020, 749/2020, 750/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-09-30, 2020-09-29, 2020-10-21, 2020-
10-20 
Handläggare exploatering 2020-10-19 

5.21 

Nr 666/2020, 686/2020 
2020/519, 2020/538 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploatering 2020-10-02, 2020/538 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 658/2020, 659/2020, 660/2020, 661/2020, 664/2020. 669/2020, 
680/2020, 683/2020, 684/2020, 685/2020, 742/2020, 743/2020, 744/2020, 
748/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-09-29, 2020-09-15, 2020-09-01, 2020-07-27, 2020-09-14, 
2020-08-28, 2020-09-28, 2020-09-10, 2020-08-27, 2020-10-09, 2020-10-15, 
2020-10-07, 2020-10-19, 2020-10-20 

8.4 

Nr 679/2020 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2020-10-07 

8.8 

Nr 665/2020, 674/2020, 687-688/2020, 689-691/2020, 692/2020, 693/2020, 
694/2020, 695/2020, 696/2020, 697/2020, 698-699/2020, 700/2020, 
701/2020, 702/2020, 703/2020, 704/2020, 705/2020, 706/2020, 707/2020, 
708-709/2020, 711-712/2020, 713/2020, 714-715/2020, 717-718/2020, 
71972020, 720/2020, 721/2020, 722-723/2020, 724/2020, 725/2020, 726-
727/2020, 728/2020, 729-730/2020, 735/2020, 739-741/2020, 755/2020, 
756/2020, 757-763/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2020-10-02, 2020-10-05, 2020-10-08, 2020-09-14, 2020-09-09, 
2020-09-10, 2020-10-13, 2020-10-09, 2020-09-29, 2020-10-02, 2020, 10-07, 
2020-09-29, 2020-10-07, 2020-10-08, 2020-10-05, 2020-20-08, 2020-10-06, 
2020-10-13, 2020-10-08, 2020-10-06, 2020-10-13, 2020-10-14, 2020-10-15, 
2020-10-13, 2020-10-15, 2020-10-13, 2020-10-06, 2020-10-13, 2020-10-06, 
2020-10-12, 2020-10-06, 2020-10-08, 2020-10-20, 2020-10-22, 2020-10-27, 
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2020-10-21, 2020-10-22 
Verksamhetschef 2020-10-14, 2020-10-19 

8.16 

Nr 670/2020 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Sektorchef 2020-10-01 

8.18 

Nr. 671/2020 
Beslut om disciplinpåföljd 
Sektorchef 2020-09-16 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.10 Nr 672/2020 

Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2020-10-06 

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

13.1 

Nr 681/2020 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2020-10-12 

12.3 

Nr 673/2020, 678/2020 
2020/470, 448 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2020-10-05, 2020-10-07 

13 Anmälan till överförmyndare 
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 

22.2 

Nr657/2020, 662–663/2020, 667–668/2020, 736/2020, 737–738/2020,  
746–747/2020, 753/2020, 754/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-09-29, 2020-09-30, 2020-10-05, 2020-10-15, 2020-10-
19, 2020-10-21, 2020-10-22 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 286 Klimat 2030 - Kommunernas nya klimatlöften 

  
 
 
§ 286/2020 
 

Klimat 2030 - Kommunernas nya klimatlöften 
Dnr 2020/356 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar följande klimatlöften med målsättning att genomföras under 2021:  

 Vi använder en klimatstyrande resepolicy  
 Våra nya personbilar är miljöbilar  
 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer  
 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy  
 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag  
 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  
 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi producerar egen solel  
 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  
 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal  
 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation  
 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  

 
Sammanfattning 
För att öka takten i minskning av växthusgasutsläpp i Västra Götaland, har Klimat 
2030 skickat förslag på 20 klimatlöften till kommunstyrelsen i Ulricehamn. Löftena ska 
genomföras under 2021. Kommunstyrelsen föreslås att anta totalt 13 av löftena, se 
beslutsförslag. Kommunens miljöarbete innefattar redan åtta av dessa löftena och arbetet 
kommer att fortsätta 2021. Resterande 5 löften är nya. Antagande av nya löften motiveras av 
att de är enkla att genomföra, är resurssnåla, ger bra klimateffekt, utnyttjar kunskap i 
organisationen samt innebär små förändringar i verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-27 från kanslichef  
2 Inbjudan-klimatloften 
3 Klimatloften 
4 Beskrivning-klimatloften 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar följande klimatlöften med målsättning att genomföras under 2021:  

 Vi använder en klimatstyrande resepolicy  
 Våra nya personbilar är miljöbilar  
 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer  
 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy  
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 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag  
 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  
 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål  
 Vi producerar egen solel  
 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  
 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal  
 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation  
 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  

 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar som tilläggsyrkande att ”Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln 
vid byggnation” tillförs klimatlöftena i förslaget till beslut. 
 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till Klas Redins (S) tilläggsyrkande.  
 
Mikael Dahl (C) och Aila Kiviharju (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar avslag på Klas Redins (C) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till 
beslut och finner att så är fallet. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Klas Redins (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Reservation    
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 287 Planprioriteringslistan våren 2021 

  
 
 
§ 287/2020 
 

Planprioriteringslistan våren 2021 
Dnr 2020/534 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kölaby 22:11 "Förskola 
Trädet". Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa möjligheter för att 
säkerställa verksamhetens långsiktiga behov i förskolan i Trädet, när det tillfälliga bygglovet 
för de befintliga modulerna går ut. Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Brunnsnäs 2:1, m.fl., 
kallat Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. Detta för att säkerställa utvecklingen av hela 
området kring Brunnsnäs och Åsakullen. 
 
Planuppdraget Brunnsnäs 2:1, m.fl. avslutas med anledning av framtagandet av ett 
planprogram.  
 
Planuppdraget Planprogram för Granhagen avslutas i avvaktan på markförvärv. 
 
Planuppdraget Ny förskola Blidsberg avslutas eftersom lokalstyrgruppen identifierat att 
behovet av en ny förskola finns på annan plats.  
 
Punkt 6: Vist 10:24 med flera ”Nytt reningsverk mm”, tas bort, då den är klar. 
 
Planprogrammet Brunnsnäs 2:1, m.fl. flyttas upp till plats 9 i listan. 
 
Planuppdrag för Brunnsnäs 2:10 med tillhörande ”gårdsmiljö/mark” (8 hektar) tillförs till 
prioriteringslistan på plats 12 i listan. 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 
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Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-16 från samhällsbyggnadschef  
2 Följebrev Planprioritering vår 2021 
3 Planprioriteringslista Vår 2021 
4 Bilaga kartor 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kölaby 22:11 "Förskola 
Trädet". Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa möjligheter för att 
säkerställa verksamhetens långsiktiga behov i förskolan i Trädet, när det tillfälliga bygglovet 
för de befintliga modulerna går ut. Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Brunnsnäs 2:1, m.fl., 
kallat Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. Detta för att säkerställa utvecklingen av hela 
området kring Brunnsnäs och Åsakullen. 
 
Planuppdraget Brunnsnäs 2:1, m.fl. avslutas med anledning av framtagandet av ett 
planprogram.  
 
Planuppdraget Planprogram för Granhagen avslutas i avvaktan på markförvärv. 
 
Planuppdraget Ny förskola Blidsberg avslutas eftersom lokalstyrgruppen identifierat att 
behovet av en ny förskola finns på annan plats.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar att punkt 6: Vist 10:24 med flera ”Nytt reningsverk mm”, tas bort, 
då den är klar. 
 
Wiktor Öberg (M) yrkar att 

- Planprogrammet Brunnsnäs 2:1, m.fl. flyttas upp till plats 9 i listan. 
- Planuppdrag för Brunnsnäs 2:10 med tillhörande ”gårdsmiljö/mark” (8 hektar) 

tillförs till prioriteringslistan på plats 12 i listan. 

Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU) yrkande.  

Klas Redin (S) yrkar att ”Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett 
planprogram för Brunnsnäs 2:1, m.fl. kallat planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. Detta för att 
säkerställa utvecklingen av hela området kring Brunnsnäs och Åsakullen” stryks ur förslaget 
till beslut. 
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”Planuppdraget Brunnsnäs 2:1, m.fl. avslutas med anledning av framtagandet av ett 
planprogram” stryks ur förslaget till beslut. 

”Planuppdraget Brunnsnäs 2:1, m.fl.”. tillförs på plats 12 i planprioriteringslistan i förslaget 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden informerar om att han anser att Klas Redins (S) yrkande är att anse som ett 
ändringsyrkande och att Mikael Levanders (NU) yrkande och Wiktor Öbergs (M) yrkanden är 
att betrakta som tilläggsyrkanden. Kommunstyrelsen godkänner detta.  
 
Ordföranden börjar med att fråga om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Klas Redin 
(S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå ändringsyrkandet. 
 
Reservation 
Klas Redin (S), Emma Claesson (S) och Inga-Kersti Skarland (S) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut och finner att så är fallet.  
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Mikael Levanders 
(NU) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Wiktor Öbergs (M) första 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla det första 
tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Wiktor Öbergs (M) andra 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla det andra 
tilläggsyrkandet.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-11-26 

 Sida 39 av 52 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 288 Avtal om förskoleverksamhet på intraprenad under 2021 

  
 
 
§ 288/2020 
 

Avtal om förskoleverksamhet på intraprenad under 
2021 
Dnr 2020/242 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid 
förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia 
Centrum under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
Personal vid förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor inkom under våren 2020 med en 
begäran om att få fortsätta att bedriva förskolorna som en intraprenad under 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2020, Ks § 159, att ställa sig positiv till begäran och 
gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på avtal för perioden 2021-01-01 – 2021-
12-31. 
 
Ett förslag på avtal har utarbetats vilket reglerar intraprenadens verksamhet under perioden 
den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-27 från barn- och utbildningschef  
2 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231 
3 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_bilaga 1 Verksamhetens innehåll och 

omfattning 
4 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 2 Drift och underhåll 
5 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 3 Fastighetsskötsel och 

grönyteskötsel 
6 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 4 Måltidshantering 
7 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 5 Lokalvård 
8 Intraprenad_Ny avtalsperiod_210101_211231_Bilaga 6 IT och telefoni 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid 
förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia 
Centrum under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
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Beslut lämnas till 
Emilia Centrum 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
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§ 289 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under 
läsåret 2019/2020 

  
 
 
§ 289/2020 
 

Sammanställning av kränkningar som anmälts till 
huvudmannen under läsåret 2019/2020 
Dnr 2020/81 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2019/2020 
läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2019/2020 inträffade sammanlagt 56 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. 
 
Av de 56 händelser som anmäldes under året är 2 kopplade till Tingsholmsgymnasiet. 
Resterande 54 händelser är samtliga kopplade till grundskolan där 32 anmälningar gjordes 
av F-6 skolor och 22 av 7-9 skolor. 
 
Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. 
 
De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla 
åtgärder har följts upp. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-27 från barn- och utbildningschef  
2 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 

2019_2020 - Rapport 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2019/2020 
läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
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§ 290 Revidering av riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 

  
 
 
§ 290/2020 
 

Revidering av riktlinjer för konstnärlig gestaltning i 
offentlig miljö 
Dnr 2020/260 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö antas. 
 
Sammanfattning 
Under våren 2020 har det arbetats fram en revidering av riktlinjer för konstnärlig gestaltning 
i offentlig miljö så att den tydligare följer gällande redovisningslagstiftning samt tar hänsyn 
till kommunens konstsamling. 
I förslag till nya riktlinjer förändras framför allt i den del som beskriver finansiering, 
ägandeskap samt att det tilläggs en del som berör kommunens konstsamling. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-26 från servicechef  
2 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö antas. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Författningshandboken 
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§ 291 Ny biblioteksplan 

  
 
 
§ 291/2020 
 

Ny biblioteksplan 
Dnr 2020/490 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Biblioteksplanen antas för att gälla under hela planperioden. 
 
Sammanfattning 
Nuvarande biblioteksplan antogs 2016-01-07 § 26 och förlängdes 2019-10-31, § 280 till 
2020. Biblioteksplanen som nu läggs fram tar höjd för nytt stadsbibliotek, och tar hänsyn till 
regionala och delregionala styrdokument. Planen, som löper under flera år, ska ses som ett 
dokument som vid planperiodens slut beskriver ett önskat läge. 
Syftet med planen är att skapa lokala förutsättningar för utveckling av bibliotekens uppdrag. 
Med utgångspunkt i bibliotekslagen ger biblioteken stöd för samhällets demokratiska 
processer, språkutveckling, läsförmåga och läsförståelse. Syftet är att stärka utvecklingen av 
Ulricehamns kommun genom ett engagerat livslångt lärande där individ och samhälle 
utvecklar en stark egen identitet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-21 från servicechef  
2 Biblioteksplan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Biblioteksplanen antas för att gälla under hela planperioden. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef gymnasiet 
Författningshandboken 
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§ 292 Svar på granskningsrapport av konsthantering 

  
 
 
§ 292/2020 
 

Svar på granskningsrapport av konsthantering 
Dnr 2020/79 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunens konsthantering och översänder svaret till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
2019-10-15 inkom rapport av granskning av kommunens konsthantering. Rapporten är 
sammanställd av KPMG efter uppdrag från kommunens revisorer.  
 
De rekommendationer som KPMG efter granskningen skickar med är följande: 

- att regelbundet inventera konsten 
- att se över ansvarsfördelningen för konst mellan kultur- och fritidsverksamheten och 

övrig verksamhet 
- att tillse att det även finns en gallringsplan för konstverk och vem som ska ha ansvar 

för gallringen 
- att tillse att arkiv för konsten följer arkivlagen 

 
Förvaltningen bedömer sammantaget att rapporten i stort stämmer väl överens med den syn 
som förvaltningen har gällande hanteringen av konstsamlingen. Genom att ta fram en rutin 
för samlingen, att utöka delegationen för kultur- och fritidschef, att besluta om gallring av 
konst, samt att i nya lokaler för museisamlingen även inrymma konstsamlingen så kommer 
kommunstyrelsen väl leva upp till de rekommendationer som ges i granskningen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-04 från servicechef  
2 Granskning av konsthantering 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunens konsthantering och översänder svaret till revisorerna. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 293 Svar på medborgarförslag om fartsänkande åtgärd 
Boråsvägen/Bronäsgatan 

  
 
 
§ 293/2020 
 

Svar på medborgarförslag om fartsänkande åtgärd 
Boråsvägen/Bronäsgatan 
Dnr 2019/606 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att behovet av en fartsänkande åtgärd inte är 
tillräckligt stort för att föranleda en åtgärd.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Peter Jupén att det införs fartsänkande åtgärd på 
Boråsvägen/Bronäsgatan. Dansföreningen U-dance med ca 550 medlemmar har flyttat in i 
lokalerna på Boråsvägen 38. De flesta av medlemmarna är barn/ungdomar. Flertalet av dessa 
går/springer över vägen och trafiken närmar sig väldigt hastigt. Fartsänkande åtgärd finns i 
motsatt riktning. Förmodar att vi i Ulricehamn lever upp till "nollvisionen". 
 
Både belysning och siktförhållanden på platsen är förhållandevis goda vid övergångsstället på 
Boråsvägen som ligger direkt norr om korsningen med Bronäsgatan. Den förhöjda gång- och 
cykelpassagen liksom S-kurvan norr om övergångsstället har en viss hastighetsreducerande 
verkan även här. Åtgärd i form av gupp eller förhöjning anses inte lämpligt med hänsyn till 
risken för vibrationsskador på intilliggande fastighet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms behovet av fartsänkande åtgärd på platsen inte vara tillräckligt 
stort för att föranleda en åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-10-07 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd Boråsvägen_Bronäsgatan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att behovet av en fartsänkande åtgärd inte är 
tillräckligt stort för att föranleda en åtgärd.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Peter Jupén 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 294 Svar på medborgarförslag om en cykel/gångbana på Jägaregatan 

  
 
 
§ 294/2020 
 

Svar på medborgarförslag om en cykel/gångbana på 
Jägaregatan 
Dnr 2019/730 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en gång- och cykelväg inte ryms inom 
befintligt gatuutrymme. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Matilda Davidsson en gång- och 
cykelväg utmed Jägaregatan. Hon bor på Fridhemsgatan och har barn som går på 
Kvarnlyckan och upplever att Jägargatan är ganska svår att ta sig fram på med barnvagn eller 
med cykel på grund av höga trottoarkanter samt många luriga korsningar med mycket trafik. 
En säkrare väg för gång- och cykeltrafik hade underlättat vardagen och gjort att man i större 
utsträckning låtit bilen stå hemma. Även på lång sikt då barnen i vårt område kommer att 
kunna ta sig på egen hand till Bogesundsskolan och Stenbocksskolan.  
 
En behovsanalys har gjorts för framtida utbyggnad av gång- och cykelvägar i tätorten. Där 
bedöms att en gång- och cykelväg utmed Jägaregatan fyller en funktion för ett 
sammankopplat gång- och cykelnät. Åtgärden bedöms dock inte prioriterad, dels för att 
trafikmängden inte är särskilt stor (ca 400 fordon/dygn) och för att det inte finns utrymme 
för gång- och cykelväg inom befintligt gatuutrymme. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-10-07 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om en cykel_gångbana på Jägaregatan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en gång- och cykelväg inte ryms inom 
befintligt gatuutrymme. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Matilda Davidsson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 295 Svar medborgarförslag om sittplatser utmed banvallen 

  
 
 
§ 295/2020 
 

Svar medborgarförslag om sittplatser utmed 
banvallen 
Dnr 2020/1 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det pågående 
arbetet med upprustning av banvallar. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Wiik att sittplatser 
iordningsställs utmed banvallen på sträckan Timmele – Skidbacken. 
 
I investeringsprojektet Upprustning av banvallar ingår upprustning av befintliga bänkar och 
komplettering av nya. På sträckan Ulricehamn - Falköping har ett antal nya bänkar placerats 
ut och det kommer även sättas upp bänkar på den aktuella sträckan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-23 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om sittplatser utmed banvallen 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det pågående 
arbetet med upprustning av banvallar. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ingrid Wiik 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 296 Svar på medborgarförslag om att klippa vägrenarna senare för bland 
annat humlor och fjärilars skull 

  
 
 
§ 296/2020 
 

Svar på medborgarförslag om att klippa vägrenarna 
senare för bland annat humlor och fjärilars skull 
Dnr 2020/317 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att klippning av vägrenarna 
utmed banvallen kommer flyttas fram.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Eva Thulin att det vore önskvärt att 
vägrenarna på cykelvägen klipptes senare på hösten än vad som nu görs. De senblommande 
växterna hinner inte utvecklas och bin, humlor och fjärilar går miste om den näring de 
behöver innan vintern. Nu när insekternas habitat krympts på grund av att hag och 
ängsmarker minskat kraftigt är det värdefullt att alla dikesrenar sparas tills blomningen är 
över. 
 
Cykelvägarna på banvall har tidigare slagits två gånger per år men har under senare år endast 
slagits en gång per år. Vid kraftig växtsäsong sträcker sig gräs och växter över körbanan och 
eftersom cykelvägarna endast är två meter breda så blir utrymmet att mötas begränsat. 
 
Nästa år planerar kommunen att inte påbörja klippning av väggrenarena utmed banvallarna 
innan månadsskiftet juli-aug. Vid torr sommar och låg växtkraft kan arbetet eventuellt flyttas 
fram ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att klippa vägrenarna senare för bland annat humlor och 

fjärilars skull 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att klippning av vägrenarna 
utmed banvallen kommer flyttas fram.   
 
 
 
Beslut lämnas till 
Eva Thulin 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 297 Svar på medborgarförslag om upphöjd trottoar på sträckan från Pilvägen 
till busshållplatsen i Köttkulla/Grönahög 

  
 
 
§ 297/2020 
 

Svar på medborgarförslag om upphöjd trottoar på 
sträckan från Pilvägen till busshållplatsen i 
Köttkulla/Grönahög 
Dnr 2020/438 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med Trafikverket undersöka möjligheten att förbättra 
säkerheten utmed väg 1739 mellan Pilvägen och hållplats Köttkulla. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levinsson att en upphöjd 
gångbana anläggs på väg 1739, Ulricehamnsvägen, mellan Pilvägen och hållplats Köttkulla 
för bättre säkerhet för barn och vuxna. På sträckan finns i dag endast en målad linje som 
avskiljer gångbanan. 
 
Väg 1739 är en statlig väg som Trafikverket ansvarar för. Det är Trafikverket som kan fatta 
beslut om att förändra gångbanans utformning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-23 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om upphöjd trottoar på sträckan från Pilväg 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med Trafikverket undersöka möjligheten att förbättra 
säkerheten utmed väg 1739 mellan Pilvägen och hållplats Köttkulla. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Mikael Levinsson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 298 Svar på medborgarförslag om ställplats vid Åsunden, öster om 
Fiskestugan 

  
 
 
§ 298/2020 
 

Svar på medborgarförslag om ställplats vid Åsunden, 
öster om Fiskestugan 
Dnr 2020/310 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till pågående översyn av 
ställplatser i Ulricehamns tätort. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Berth Carlsson att kommunen ställer 
i ordning ett 15-tal ställplatser öster om Fiskestugan. Berth föreslår asfalterade platser med 
grönområde, elstolpe och eventuellt vatten samt att det ska finnas betalautomat med kod. 
Han föreslår även att Fiskestugan rustas upp med serviceanläggning och att det ska finnas ett 
litet matställe med uteplats. 
 
Kommunen kan konstatera att det finns en stor efterfrågan på ställplatser utmed Åsunden 
under sommaren. Arbete med att utreda behov av och i vilken omfattning kommunen ska 
erbjuda ställplatser har påbörjats och målsättningen är att det arbetet ska vara klart under 
2021. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-09-23 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om ställplats vid Åsunden, öster om Fiskestugan 
3 Komplettering till medborgarförslag om ställpats vid Åsunden 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till pågående översyn av 
ställplatser i Ulricehamns tätort. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Berth Carlsson 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 299 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-11-26 

  
 
 
§ 299/2020 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-11-
26 
Dnr 2019/641 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Verksamhetsuppföljning tertial 2 och sammanträdestider 2021  
Miljö- och byggnämnden 2020-10-07 
2 Utredning provsmakningsmängd, Riktlinjer för alkoholservering, Revidering riktlinjer 
alkoholservering Miljö- och byggnämnd 2020-10-07 
3. Sammanträdestider 2021 för individnämnden Protokoll 2020-10-21 
4. Direktionsprotokoll Boråsregionen Sjuhärads samordningsförbund 2020-10-23 
5. Delårsbokslut samt revisionsrapport Sjuhärads kommunalförbund 2020-11-03 
6. Boråsregionens yttrande Samråd 2 ny stambana Göteborg-Borås samt  

protokollsutdrag § 82 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-11-05 och  
2020-10-23 

7. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2020-10-23 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 


