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§ 1 Fastställelse av ärendelista

§ 1/2021

Fastställelse av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet från Adela Brkic Carlsson (L) läggs till som ärende 39 på dagordningen. Med
det tillägget fastställs ärendelistan.

Sammanfattning
Ordföranden informerar om att det har inkommit ett initiativärende från Adela Brkic
Carlsson (L). Adela Brkic Carlsson (L) presenterar initiativärendet. Ärendet läggs till som
ärende 39 på dagordningen.
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§ 2 Kommunstyrelsens information

§ 2/2021

Kommunstyrelsens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om möten och händelser
som har varit sedan förra kommunstyrelsemötet.
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§ 3 Förvaltningens information

§ 3/2021

Förvaltningens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens
information/verksamhetsrapporter.
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Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 8 av 50

§ 4 Val till kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling

§ 4/2021

Val till kommunstyrelsens arbetsgrupp
samhällsutveckling
Dnr 2020/622

Kommunstyrelsens beslut
Anna-Karin Anttila Sellberg (S) väljs som ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp
samhällsutveckling.

Sammanfattning
Celso Silva Goncalves (S) avsade sig i en skrivelse 2020-11-22 uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 202012-17 § 206 valdes Emma Claesson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen. Till ny ersättare i
kommunstyrelsen för Emma Claesson (S) valdes Anna-Karin Anttila Sellberg (S).
Kommunstyrelsen behöver utse en ny ledamot till kommunstyrelsen arbetsgrupp
samhällsutveckling efter Celso Silva Goncalves (S).

Förslag till beslut på mötet
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Anna-Karin Anttila Sellberg (S) väljs till ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.

Beslut lämnas till
Anna-Karin Anttila Sellberg
Kansliet
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§ 5 Revidering av reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor

§ 5/2021

Revidering av reglemente för kommunala rådet för
äldrefrågor
Dnr 2020/99

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor antas. Tidigare reglemente upphävs.

Sammanfattning
De två kommunala råden för funktionsnedsättning och äldrefrågor har tidigare haft ett
gemensamt reglemente. När det nu varit dags för en revidering har reglementena renodlats
till varje råd.
Revideringen innebär i övrigt inga stora förändringar, men vid remissrundan för
revideringen av reglementet för rådet för funktionshinder framkom en önskan om förändring
av besättandet av vice ordföranderollen. Den föreslås nu besättas av biträdande
oppositionsråd istället för av en representant från deltagande föreningar, denna ändring
föreslås även i reglementet för rådet för funktionsnedsättningsfrågor.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-10-29 från kanslichef
Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor
Reglemente KPR och KHR

Ordförandens förslag – Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor antas. Tidigare reglemente upphävs.
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§ 6 Revidering av reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning

§ 6/2021

Revidering av reglemente för kommunala rådet för
funktionsnedsättning
Dnr 2020/98

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning antas. Tidigare reglemente
upphävs.

Sammanfattning
De två kommunala råden för funktionsnedsättning och äldrefrågor har tidigare haft ett
gemensamt reglemente. När det nu varit dags för en revidering har reglementena renodlats
till varje råd.
Revideringen innebär inga stora förändringar, men efter att ha varit ute på remiss hos rådet,
har en förändring gjorts gällande posten som vice ordförande. Den föreslås nu besättas av
biträdande oppositionsråd istället för av en representant från deltagande föreningar.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-10-29 från kanslichef
Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning
Reglemente KPR och KHR

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning antas. Tidigare reglemente
upphävs.
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§ 7 Delrapport fyra, Kommunens samlade verksamheter i Timmele

§ 7/2021

Delrapport fyra, Kommunens samlade verksamheter i
Timmele
Dnr 2017/418

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Delrapport fyra avseende kommunens samlade verksamheter i Timmele, avgränsat till
området Ätradalsskolan, Timmele skola, Nyckelpigan och Ängsgården. Rapporten anses
redovisad och tillfogas övriga delar i utredningen.

Sammanfattning
Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017 och 2018 fått i uppdrag att
utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen innehåller fyra
delutredningar, delvis beroende av varandra för beslut. Förvaltningen fick vidare den 2
november 2020 i uppdrag av kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige redovisa
delutredning fyra senast i januari 2021.
Delutredning fyra syftar till att klarlägga vad som ska ske med skollokalerna i Timmele, i det
fall det beslutas att eleverna vid Ätradalsskolans högstadium, fortsättningsvis kommer att ha
sin skolgång i centralorten.
Delutredning fyra har inneburit att se över kommunens samlade verksamheter i Timmele,
avgränsat till området Ätradalsskolan, Timmele skola, Nyckelpigan och Ängsgården. Flera
kriterier har ställts upp för utredningen att ta hänsyn till och beakta. Med stöd av
utredningen bedömer förvaltningen att det bästa alternativet att gå vidare med är att
eleverna i årskurs F-6 vid Timmele skola samt förskoleverksamheten vid Nyckelpigan och
Ängsgården flyttar in i Ätradalsskolan. De lämnade lokalerna vid Timmele skola,
Nyckelpigan och Ängsgården kan användas för förvaltningens behov i övrigt eller säljas.
Genom ett inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för
lokalförsörjningsplaneringen avseende grundskola för årskurserna F-6 samt
förskoleverksamheten i Timmele.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-12-07 från kanslichef
Slutrapport delutredning fyra - Kommunens samlade verksamheter i Timmele
Utredning/värdering av fastigheterna Timmele 4:15 och 9:32 Ulricehamns
kommun

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i avvaktan på ett inriktningsbeslut om 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.
Ordförande sign
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Förslag till beslut på mötet
Wiktor Öberg (M) yrkar att delrapport fyra avseende kommunens samlade verksamheter i
Timmele, avgränsat till området Ätradalsskolan, Timmele skola, Nyckelpigan och
Ängsgården. Rapporten anses redovisad och tillfogas övriga delar i utredningen.
Klas Redin (S), Frida Edberg (KD), Mikael Levander (NU), Mikael Dahl (C), Niclas Sunding
(SD) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandes förslag till beslut
eller enligt Wiktor Öbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
Wiktor Öbergs (M) yrkande.
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§ 8 Riktlinjer för markanvisning

§ 8/2021

Riktlinjer för markanvisning
Dnr 2020/601

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för markanvisning antas och ersätter tidigare riktlinjer.

Sammanfattning
Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjning och framtagande av mark för
olika ändamål. Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en
kommun som genomför markanvisningar ta fram riktlinjer för detta. Riktlinjerna ska
uppdateras löpande så att de är aktuella när kommunen använder
markanvisningsförfarandet.
De nya riktlinjerna för markanvisning har tillämpats i ett år. Under året har förvaltningen
uppdagat att vissa delar av riktlinjerna behöver revideras och förtydligas för att kunna
användas i praktiken. I huvudsak har kommunens tillämpning av markanvisningsavgift och
processen vid nyttjande av jämförelseförfarande och direktanvisning reviderats. En
referensgrupp bestående av lokala byggherrar har tagit del av de reviderade riktlinjerna och
inte haft något att invända.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-11-12 från samhällsbyggnadschef
Riktlinjer för markanvisning
Utgående riktlinje för markanvisning

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för markanvisning antas och ersätter tidigare riktlinjer.
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§ 9 Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2021

§ 9/2021

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och
trafikåtgärder 2021
Dnr 2020/591

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 14,834 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2021.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 97 tkr per år beaktas i budget 2022.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av cirkulationsplats Tre rosors
väg/ Grönahögsvägen, 1,581 mnkr, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser utmed Tre
Rosors väg, 0,654 mnkr, utbyggnad av ny gång- och cykelväg utmed riksväg 46, 1,308 mnkr,
årlig beläggning samt eftersatt underhåll på beläggning, 10,7 mnkr, underhållsreparationer
på broar, 0,6 mnkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 97 tkr per år beaktas i budget 2022.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Tjänsteskrivelse 2020-11-11 från samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl ny cirkulationsplats Grönahögsvägen,Tre Rosorsväg
Investeringskalkyl två stycken busshållplatser
Investeringskalkyl GC-väg utmed R46
Investeringskalkyl årlig och eftersatt beläggning

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 14,834 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2021.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 97 tkr per år beaktas i budget 2022.
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§ 10 Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2021

§ 10/2021

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av ITutrustning 2021
Dnr 2020/616

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för IT-utrustning, 19,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för
investeringar i investeringsbudgeten för 2021.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 19,8 mnkr. Investeringen
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i IT-utrustning i
investeringsbudgeten för 2021.
IT-verksamheten har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter
gjort en uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2021 och delat in dessa i
hanterade datorer, lärardatorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare
samt läsplattor.
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021.
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-20 från servicechef
Investeringskalkyl It-investeringar 2021

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för IT-utrustning, 19,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för
investeringar i investeringsbudgeten för 2021.
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§ 11 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2020 SoL och LSS

§ 11/2021

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2020
SoL och LSS
Dnr 2020/571

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2020 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras.
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-03 från socialchef
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2020

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2020 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.
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§ 12 Svar på motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd

§ 12/2021

Svar på motion om jämställda utbetalningar av
försörjningsstöd
Dnr 2020/468

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att den föreslagna åtgärden inte bedöms få den effekt på
ökad jämställdhet som motionen beskriver.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson
(L) att jämställda utbetalningar av bistånd införs. Det innebär att, när bistånd beviljas
gemensamt för hushållet ska det beviljade biståndet betalas ut 50/50 till respektive partner.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-12 från socialchef
Motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att den föreslagna åtgärden inte bedöms få den effekt på
ökad jämställdhet som motionen beskriver.

Förslag till beslut på mötet
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till motionen.
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Adela Brkic Carlssons (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut
eller enligt Adela Brkic Carlsson (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
ordförandens förslag till beslut.

Reservation
Adela Brkic Carlsson (L) reserverar sig mot beslutet.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 18 av 50

§ 13 Svar på motion om kameraövervakning

§ 13/2021

Svar på motion om kameraövervakning
Dnr 2020/548

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett då tät dialog och samverkan i de
brottsförebyggande frågorna redan sker mellan förvaltningen och polismyndigheten samt att
kamerabevakning redan finns på Stenbocksskolans innergård.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sundling (SD) att förvaltningen för en tät
dialog med polisen, att förvaltningen får i uppdrag att snarast sätta upp bevakningskameror
på Stenbocksskolans innegård samt att förvaltningen ansöker om kamerabevakning på andra
platser om polisen har önskemål om detta.
Motionsskrivare anser att det är ytterst viktigt för att öka tryggheten och minska eventuella
kriminella aktiviteter och skadegörelse.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från kanslichef
Motion om kameraövervakning

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett då tät dialog och samverkan i de
brottsförebyggande frågorna redan sker mellan förvaltningen och polismyndigheten samt att
kamerabevakning redan finns på Stenbocksskolans innergård.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 19 av 50

§ 14 Svar på motion om ett mini-zoo

§ 14/2021

Svar på motion om ett mini-zoo
Dnr 2020/309

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens avslås med hänvisning till att den typ av verksamhet som motionären föreslår inte
ligger inom ramen för den kommunala kompetensen och att den kräver stora resurser.
Förvaltningen ser därför inte att frågan behöver utredas ytterligare.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Jan-Olof Sundh (V) att kommunen ska utreda
möjligheten att skapa ett mini-zoo i Ulricehamn gärna tillsammans med någon annan aktör.
Den verksamhet som motionären föreslår ligger inte inom ramen för den kommunala
kompetensen och förvaltningen ser att ett mini-zoo kräver stora resurser. Förvaltningen ser
därför inte att frågan behöver utredas ytterligare.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-17 från servicechef
Motion om ett mini-zoo

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens avslås med hänvisning till att den typ av verksamhet som motionären föreslår inte
ligger inom ramen för den kommunala kompetensen och att den kräver stora resurser.
Förvaltningen ser därför inte att frågan behöver utredas ytterligare.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 20 av 50

§ 15 Svar på motion om Självförsvar och taktisk kommunikation för personal i
kommunen

§ 15/2021

Svar på motion om självförsvar och taktisk
kommunikation för personal i kommunen
Dnr 2020/479

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att utbildning redan genomförs
och finns att tillgå för berörda verksamheter.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Sebastian Gustavsson
(M) att på bred front stärka den personliga tryggheten för kommunens medarbetare genom
att ge personal i riskgrupper möjlighet att gå utbildning i ”självförsvar och taktisk
kommunikation”. Detta ska ske genom att ge säkerhetsamordnare skyndsamt i uppdrag att
snarast framarbeta en plan för berörda riskgrupper i kommunen, att utbildning skall ges
kostnadsfritt till all personal som önskar genomgå densamma samt att utbildningen ska vara
igång senast 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-10-13 från kanslichef
Motion om Självförsvar och taktisk kommunikation för personal i kommunen

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att utbildning redan genomförs
och finns att tillgå för berörda verksamheter.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 21 av 50

§ 16 Policy och riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd

§ 16/2021

Policy och riktlinjer för informationssäkerhet och
dataskydd
Dnr 2020/592

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Policy för informationssäkerhet och dataskydd antas.

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd antas.

Sammanfattning
Information är en viktig tillgång för kommunens alla verksamheter inklusive de kommunala
bolagen och är av betydande värde för de vi är till för. För att trygga
informationsförsörjningen och värna om den personlig integriteten ska kommunen bedriva
ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete som bygger på
etablerade standarder. Policyn och riktlinjerna är utarbetade från standarden SS-ISO/IEC
27000.
Policy för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målsättningarna för
arbetet samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Riktlinjerna
konkretiserar vad arbetet innebär, pekar ut delmålsättningar att arbeta mot för att nå de
övergripande målsättningarna i policyn, slår fast principer för arbetet samt pekar ut
ytterligare roller och ansvar för att genomföra arbetet.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-11-10 från kanslichef
Policy för informationssäkerhet och dataskydd
Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Policy för informationssäkerhet och dataskydd antas.

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd antas.

Beslut lämnas till
Kommunchef
Sektorchefer
Stabschefer
VD UEAB
VD NUAB
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 22 av 50
VD STUBO

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 23 av 50

§ 17 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-01-14

§ 17/2021

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-01-14
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
2
2.2

2.4

2.5

3
4
5

5.3

5.7

Juridiska ärenden
Allmänna ärenden
Nr 786/2020, 787/2020, 792/2020
2020/212, 2020/212, 2020/212
Bevilja/avslå bidrag till föreningar, organisationer och institutioner och
motsvarande
Enhetschef 2020-11-11
Nr 798/2020
2020/3
Beslut om folkhälsoinsatser enligt antagen verksamhetsplan
Folkhälsostrateg 2020-11-12
Nr 773/2020
2020/514
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts
Kommunstyrelsens ordförande 2020-10-20
Ekonomiärenden
Upphandlingsärenden
Mark- och fastighetsärenden
Nr 769/2020, 791/2020, 812/2020
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder
Exploateringsingenjör 2020-10-29
Mark- och exploateringsingenjör 2020-11-11, 2020-11-18
Nr 765–766/2020, 768/2020, 781/2020, 793/2020, 801/2020, 818/2020
2015/565
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
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
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5.10

5.14

5.21

5.27
6
6.3
7
7.4
8

8.1

8.8
8.15
8.16

Exploateringsingenjör 2020-10-28, 2020-10-29, 2020-11-16
Mark- och exploateringsingenjör 2020-10-28
Nr 802/2020, 803/2020, 807/2020
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt,
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt
Exploateringsingenjör 2020-11-06, 2020-11-10
Mark- och exploateringsingenjör 2020-11-18
Nr 770–771–772/2020, 799/2020, 806/2020
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov eller motsvarande
Mark- och exploateringsingenjör 2020-10-28, 2020-11-04, 2020-11-16
Nr 814/2020
2020/603
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av
torgplats
Handläggare 2020-11-19
Nr 788/2020
2015/565
Beslut om att tilldela markanvisning efter markanvisningstävling
Sektorchef 2020-11-05
Fritidsärenden
Nr 775/2020, 819–820/2020
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av verksamhet/anläggning
Verksamhetschef kultur och fritid 2020-10-30, 2020-11-20
Kulturärenden
Nr 776/2020
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek
Verksamhetschef kultur och fritid 2020-10-30
Personalärenden
Nr 783/2020, 784/2020, 794–795/2020, 796/2020, 800/2020, 813/2020,
817/2020, 822/2020, 823–825/2020
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning
och visstidsanställning (inom budget)
Enhetschef 2020-10-05, 2020-11-12, 2020-11-11, 2020-11-12, 2020-11-20, 202011-09, 2020-11-10
Verksamhetschef 2020-10-05
Nr 764/2020, 774/2020, 777/2020, 778/2020, 779/2020, 808/2020, 809–
810/2020, 811/2020, 821/2020
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv
månader
Enhetschef 2020-10-26, 2020-10-20, 2020-10-19, 2020-11-04, 2020-11-09,
2020-10-21, 2020-11-13, 2020-04-28
Verksamhetschef 2020-10-28, 2020-11-06
Nr 790/2020, 816/2020
Träffa särskild överenskommelse med arbetstagare om avslutning av tjänst
Sektorchef 2020-11-11, 2020-11-10
Nr 767/2020, 815/2020
Avstängning på grund av förseelse med mera, AB § 10
Sektorchef service 2020-10-28, 2020-11-10

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
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8.18
9
10
11
11.10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22.1

Nr 789/2020
Beslut om disciplinpåföljd
Sektorchef 2020-11-05
Planärenden
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Nr 797/2020
2020/598
Beslut om namn på gator och kvarter inklusive adressättning
Sektorchef 2020-11-16
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg,
funktionsnedsättning och äldreomsorg
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklass
Grundskolan
Gymnasieskolan
Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 772/2020, 780/2020, 804–805/2020
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner
Verksamhetschef 2020-10-21, 2020-10-29, 2020-11-03

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 26 av 50

§ 18 Antagande Timmele 9:32, "Timmele förskola", Timmele

§ 18/2021

Antagande Timmele 9:32, "Timmele förskola",
Timmele
Dnr 2020/159

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplaneändringen för Timmele 9:32, ”Timmele förskola” antas.

Sammanfattning
Syftet med detaljplaneändringen är att anpassa gällande detaljplan för den skolverksamhet
som pågår inom fastigheten Timmele 9:32. I dagsläget är huvudbyggnaden planstridig vilket
detaljplaneändringen åtgärdar.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Tjänsteskrivelse 2020-11-30 från samhällsbyggnadschef
Grundkarta Timmele 9_32 Timmele förskola, Timmele
Planbeskrivning Prästegården 89-01-11, Timmele förskola, Timmele
Plankarta Antagande Timmele 9_32 Timmele förskola, Timmele
Planbeskrivning antagande Timmele 9_32 Timmele Förskola Timmele
Samrådsredogörelse antagande Timmele 9_32, Timmele förskola, Timmele

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplaneändringen för Timmele 9:32, ”Timmele förskola” antas.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
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§ 19 Antagande detaljplan Hössna 1:2 m.fl., "Hössna skola", Hössna

§ 19/2021

Antagande detaljplan Hössna 1:2 m.fl., "Hössna
skola", Hössna
Dnr 2019/722

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen Hössna 1:2 m.fl., ”Hössna skola” antas.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad för att skapa
ändamålsenliga lokaler för Hössna skola på fastigheten Hössna 1:2. Även en del av
fastigheten Hössna 1:16 kommer ingå i användningen för skolverksamhet. Intilliggande
bostadsfastigheter planläggas efter befintlig användning.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Tjänsteskrivelse 2020-12-02 från samhällsbyggnadschef
Plankarta antagande Hössna 1_2, Hössna skola, Hössna
Samrådsredogörelse Hössna 1_2 m.fl., Hössna skola, Hössna
Grundkarta antagande Hössna 1_2, Hössna skola, Hössna
Planbeskrivning antagande Hössna 1_2 m.fl. Hössna skola Hössna

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen Hössna 1:2 m.fl., ”Hössna skola” antas.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
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§ 20 Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. Strandgatan 6, Ulricehamn

§ 20/2021

Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. Strandgatan
6, Ulricehamn
Dnr 2020/625

Kommunstyrelsens beslut
Rättelsen av den antagna detaljplanen för Kv. Chile 2 m.fl. som beskrivs i ärendet godkänns

Sammanfattning
Det behöver göras rättelser i den antagna detaljplanen för Kv. Chile 2 m.fl. Syftet med
detaljplanen var att befintliga höjder på byggnaderna skulle bevaras genom hela
planprocessen men i antagande- och i lagakrafthandlingarna har planarkitekten angett fel
höjder. Rättelsen gör i enlighet med 36 § Förvaltningslagen och beskrivs närmare i ärendet.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef
Plankarta och planbeskrivning Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. Strandgatan 6,
Ulricehamn
Rättelse plankarta detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. Strandgatan 6, Ulricehamn

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Rättelsen av den antagna detaljplanen för Kv. Chile 2 m.fl. som beskrivs i ärendet godkänns.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 21 Ansökan om direktanvisning av fastigheten Avenboken 1

§ 21/2021

Ansökan om direktanvisning av fastigheten
Avenboken 1
Dnr 2020/602

Kommunstyrelsens beslut
ByggArvid AB’s ansökan om direktanvisning avslås.

Sammanfattning
Kommunen har mottagit en ansökan om direktanvisning från byggföretaget ByggArvid AB
gällande fastigheten Avenboken 1 som ligger inom bostadsområdet Stadsskogen.
Ansökan om direktanvisning inrymmer samma anbud som företaget har tävlat med i tidigare
markanvisningstävlingar. I den senaste markanvisningstävlingen 2017/2018 rörande
fastigheten placerade sig ByggArvid AB på en fjärde plats medan BoKlok Mark och
Exploatering AB utsågs till vinnare. BoKlok Mark och Exploatering AB valde dock att inte
förverkliga sitt vinnande anbud, vilket innebar att fastigheten gick åter till kommunen.
Den senaste tävlingen har bedömts vara aktiv eftersom att intresseförfrågningar har
inkommit från flera företag som medverkade i tävlingen rörande Avenboken 1, däribland
tvåan i tävlingen Parkängen Fastigheter AB. Med utgångspunkt från resultatet i den senaste
tävlingen har kommunen beslutat att tilldela fastigheten till Parkängen Fastigheter AB, vilket
medför att ByggArvid AB’s ansökan om direktanvisning avslås.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-13 från samhällsbyggnadschef
Ansökan om direktanvisning

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
ByggArvid AB’s ansökan om direktanvisning avslås.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
ByggArvid AB

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 22 Policy för markförvärv

§ 22/2021

Policy för markförvärv
Dnr 2020/558

Kommunstyrelsens beslut
Policy för markförvärv antas och ersätter tidigare policy för markförvärv.

Sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ansvarar Sveriges kommuner för planläggning av
mark och vatten. Kommunerna har utöver detta, ansvaret för bostadsförsörjningen som även
innefattar ett ansvar att möjliggöra för bostadsbyggande i kommunen, enligt lagen om (SFS
2000:1383) kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Ett viktigt verktyg i kommunens arbete med bostadsförsörjning är det kommunala
markinnehavet. Genom markförvärv och en strategisk långsiktig plan för nyttjande,
förvaltning och utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunen möjlighet att
säkerställa att det finns tillgång till mark för bostäder, verksamheter, allmänna ändamål,
naturvård och friluftsliv. Genom att ha en strategisk och långsiktig plan för nyttjande,
förvaltning och utveckling av det kommunala markinnehavet har kommunen bättre
möjligheter att styra samhällsutvecklingen.
Policyn för markförvärv ska ge förvaltningen kännedom om vilka markområden som
kommunen i första hand ska sträva efter att förvärva. Policyn ska också innefatta ett
kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på kommunens markinnehav samt tydliggöra
kommunens hållning i markförvärvsfrågor.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-11-05 från samhällsbyggnadschef
Policy för markförvärv
Utgående policy för markförvärv

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Policy för markförvärv antas och ersätter tidigare policy för markförvärv.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
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§ 23 Revidering av riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad

§ 23/2021

Revidering av riktlinjer för stadsbyggnad i
Ulricehamns stad
Dnr 2020/245

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamn antas och ersätter tidigare riktlinjer för
stadsbyggnad i Ulricehamns stad.

Sammanfattning
Syftet med riktlinjerna är att verka vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning och
utvecklingen av den byggda miljön. I samband med revideringen föreslås att dokumentet
ändrar namn till riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamn. Detta då den geografiska
avgränsningen för var riktlinjerna gäller har tagits bort från dokumentet.
Lagar, regler och förordningar sätter ramar för hur kommunen kan styra utvecklingen av den
byggda miljön. Utvecklingen påverkas också av att delar av Ulricehamns stad är utpekat som
fast fornlämningsområde och riksintresse för kulturmiljövård. Utöver det finns flera tidigare
kommunala ställningstaganden. Riktlinjerna för stadsbyggnad utvecklar och bygger vidare på
flera av dessa ställningstaganden. I de reviderade riktlinjerna har endast redaktionella
ändringar och vissa förtydliganden gjorts i texten.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-11-26 från samhällsbyggnadschef
Riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamn
Utgående riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamn antas och ersätter tidigare riktlinjer för
stadsbyggnad i Ulricehamns stad.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Författningshandbok

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 32 av 50

§ 24 Revidering av regler för skolskjuts

§ 24/2021

Revidering av regler för skolskjuts
Dnr 2020/543

Kommunstyrelsens beslut
Sista meningen under punkt 4.5 Rätten till skolskjuts enligt annan särskild omständighet,
ändras till ”Det är elevens och dess vårdnadshavares ansvar att kontakta
skolskjutshandläggare för att vid behov få stöd med framtagandet av ett relevant underlag för
bedömning.”
I övrigt antas Regler för skolskjuts och ersätter tidigare regler för skolskjuts.

Sammanfattning
I de reviderade reglerna för skolskjuts har tre nya avsnitt tillkommit. Det första berör skjuts
från fritidsverksamhet till hemmet. Vilket ger eleven möjlighet att resa hem med en senare
buss för att vara kvar på fritids under förutsättning att det finns lediga platser i befintliga
bussar. Ansöker ett flertal elever om att resa med en senare buss, tilldelas platserna i den
ordning meddelandena inkommit.
Det andra nya avsnittet berör modersmålsundervisning, som ibland kan anordnas utanför
den garanterade undervisningstiden. Vid sådana situationer har elever som har
modersmålsundervisning rätt till skolskjuts om förutsättningarna är sådana att skolskjuts
behövs.
Det sista nya avsnittet i reglerna beskriver när en elev kan bli avstängd från skolskjuts. Det
kan gälla för situationer där en elev äventyrar säkerheten, hotar förare och andra passagerare
eller förstör fordonet. Eleven kommer först att bli varnad och om det trots varning inte sker
någon förbättring, ska rektor i samråd med skolskjutshandläggare och entreprenör, stänga av
berörd elev och rätten till skolskjuts blir tillfälligt indragen.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-11-16 från samhällsbyggnadschef
Regler för skolskjuts
Utgående regler för skolskjuts

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Regler för skolskjuts antas och ersätter tidigare regler för skolskjuts.

Förslag till beslut på mötet
Wiktor Öberg (M) yrkar som ändringsyrkande att sista meningen under punkt 4.5 Rätten till
skolskjuts enligt annan särskild omständighet, ändras till ”Det är elevens och dess
vårdnadshavares ansvar att kontakta skolskjutshandläggare för att vid behov få stöd med
framtagandet av ett relevant underlag för bedömning.”
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 33 av 50
Klas Redin (S), Niclas Sunding (SD), Frida Edberg (KD) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar
bifall till Wiktor Öbergs (M) yrkande.
Mikael Dahl (C) yrkar avslag på Wiktor Öbergs (M) yrkande.
Mikael Dahl (C) yrkar bifall på ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Wiktor Öbergs (M)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att anta ändringsyrkandet.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen i övrigt avser besluta enligt ordförandens
förslag till beslut och finner att så är fallet.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 34 av 50

§ 25 Riktlinjer mot våldsbejakande extremism

§ 25/2021

Riktlinjer mot våldsbejakande extremism
Dnr 2020/580

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer mot våldsbejakande extremism antas av kommunstyrelsen.
Riktlinjerna ersätter plan mot våldsbejakande extremism, 2018-06-04.

Sammanfattning
Ulricehamns kommun antog 2018 plan mot våldsbejakande extremism. Denna plan har
reviderats till riktlinjer mot våldsbejakande extremism.
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som
inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Det finns i Sverige idag tre våldsbejakande
extremistmiljöer, den vänsterextrema miljön, den högerextrema miljön samt den
våldsbejakande islamistiska miljön.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-11-09 från kanslichef
Riktlinjer mot våldsbejakande extremism
Utgående plan mot våldsbejakande extremism

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer mot våldsbejakande extremism antas av kommunstyrelsen.
Riktlinjerna ersätter plan mot våldsbejakande extremism, 2018-06-04.

Beslut lämnas till
Kanslichef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 35 av 50

§ 26 Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021

§ 26/2021

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021
Dnr 2020/624

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för ramuppdrag 2021 inklusive prislista antas.

Sammanfattning
Ramuppdrag för samverkansnämnd IT har beretts i IT-samverkan. Därmed överlämnas
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2021.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-11-25 från kanslichef
Riktlinjer för ramuppdrag IT 2021
Prislista för ITs tjänster 2021

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för ramuppdrag 2021 inklusive prislista antas.

Beslut lämnas till
Tranemo kommun
Kanslichef
Servicechef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 36 av 50

§ 27 Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 2021

§ 27/2021

Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt
2021
Dnr 2020/590

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för övriga projekt, totalt 0,6 mnkr, kan finansieras via avsatta medel i
posterna ”utbyggnad av stadsmiljöavtalet”, 0,1 mnkr, och ”Entré Ulricehamn”, 0,5 mnkr, i
investeringsbudgeten för 2021.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 3 tkr per år, beaktas i budget 2022.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av Entré Ulricehamn, 0,5
mnkr, samt utbyggnad av cykelgarage, 0,1 mnkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av Kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 3 tkr per år, beaktas i budget 2022.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-11-10 från samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl Projektering entre Ulricehamn
Investeringskalkyl för cykelgarage Stadsmiljöavtalet

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för övriga projekt, totalt 0,6 mnkr, kan finansieras via avsatta medel i
posterna ”utbyggnad av stadsmiljöavtalet”, 0,1 mnkr, och ”Entré Ulricehamn”, 0,5 mnkr, i
investeringsbudgeten för 2021.
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 3 tkr per år, beaktas i budget 2022.

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 37 av 50

§ 28 Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet
kost 2021

§ 28/2021

Ansökan om investeringsmedel för diverse
investeringar inom verksamhet kost 2021
Dnr 2020/583

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost 2021, 1,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i
investeringsbudgeten för 2021.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost 1,0 mnkr. Investeringen
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom
köksverksamheten i investeringsbudgeten 2021.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-06 från servicechef
Investeringskalkyl kosten 2021

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost 2021, 1,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i
investeringsbudgeten för 2021.

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 38 av 50

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 39 av 50

§ 29 Svar på medborgarförslag om att det bör sättas upp papperskorgar vid
slalombacken

§ 29/2021

Svar på medborgarförslag om att det bör sättas upp
papperskorgar vid slalombacken
Dnr 2019/681

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Ulricehamn Ski Center AB i Karlstad
som äger marken.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Harald Wiman att kommunen ska sätta upp papperskorgar
och hundbajsbehållare i slalombacken.
Då det är Ulricehamn skidcenter AB i Karlstad som äger marken är de därmed ansvariga för
att det finns möjligheter att slänga skräp i avsedda behållare.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-18 från kanslichef
Medborgarförslag om att det bör sättas upp papperskorgar vid slalombacken

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Ulricehamn Ski Center AB i Karlstad
som äger marken.

Beslut lämnas till
Harald Wiman
kanslichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 40 av 50

§ 30 Svar på Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och Gällstad

§ 30/2021

Svar på Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby
och Gällstad
Dnr 2020/383

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Emma Telleus att en cykelväg byggs
mellan Vegby och Gällstad, i första hand delen Vegby – Kyrkås då det upplevs otryggt att
cykla denna sträcka på väg 1700.
Väg 1700 är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig väghållare.
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och Gällstad
Medborgarförslag om cykelväg mellan Vegby och Gällstad - Komplettering

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Förslag till beslut på mötet
Mikael Dahl (C), Inga-Kersti Skarland (S), Wiktor Öberg (M) och Klas Redin (S) yrkar bifall
till ordförandens förslag till beslut.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 41 av 50

Beslut lämnas till
Emma Telleus
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 42 av 50

§ 31 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Gällstad och
Vegby

§ 31/2021

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana
mellan Gällstad och Vegby
Dnr 2020/532

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingrid Waldh en gång- och cykelbana
mellan Gällstad och Vegby då vägen är kurvig och bilister inte håller angiven hastighet.
Därför skulle en gång- och cykelbana på denna sträcka göra stor nytta, då många barn skulle
kunna ta sig tryggt till skola och kompisar. Man skulle spara skolskjutskostnader och vägen
skulle bli en naturlig motionsslinga som gör omgivningen attraktiv att motionera i.
Vägen mellan Gällstad och Vegby, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig
väghållare.
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Gällstad och Vegby

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Beslut lämnas till
Ingrid Waldh
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 43 av 50
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 44 av 50

§ 32 Svar på medborgarförslag om en cykelväg Vegby - Gällstad

§ 32/2021

Svar på medborgarförslag om en cykelväg Vegby Gällstad
Dnr 2020/386

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Therese Hagwall en cykelväg mellan
Vegby och Gällstad.
Vägen mellan Vegby och Gällstad, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig
väghållare.
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om en cykelväg Vegby - Gällstad

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Beslut lämnas till
Therese Hagwall
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 45 av 50

§ 33 Svar på medborgarförslag om en cykelväg, sträckan Vegby - Gällstad

§ 33/2021

Svar på medborgarförslag om en cykelväg, sträckan
Vegby - Gällstad
Dnr 2020/385

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johanna Öhman Ekman en cykelväg
mellan Gällstad och Vegby för våra barns skull. Så de kan cykla säkert till kompisar och
fritidsaktiviteter.
Vägen mellan Gällstad och Vegby, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig
väghållare.
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om en cykelväg, sträckan Vegby - Gällstad

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Beslut lämnas till
Johanna Öhman Ekman
Samhällsbyggnadschef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 46 av 50

§ 34 Svar på medborgarförslag om en cykelväg mellan Vegby och Gällstad

§ 34/2021

Svar på medborgarförslag om en cykelväg mellan
Vegby och Gällstad
Dnr 2020/384

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ada Pettersson en cykelväg mellan
Vegby och Gällstad.
Vägen mellan Vegby och Gällstad, väg 1700, är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig
väghållare.
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1700 mellan Vegby och Gällstad finns med på
kommunens prioriteringslista över utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga
vägnätet, beslutad av kommunstyrelsen §18, 2017-01-04. Kommunen håller således med
förslagsställaren att det finns ett behov av en gång- och cykelvägar på sträckan. Av de objekt
som finns upptagna på prioriteringslistan bedöms dock andra sträckor komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om en cykelväg mellan Vegby och Gällstad

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt på kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar utmed det statliga vägnätet bedöms komma fler
människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan
sträckan mellan Vegby och Gällstad blir aktuell.

Beslut lämnas till
Ada Pettersson
Samhällsbyggnadschef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 47 av 50

§ 35 Svar på medborgarförslag om åtgärder vid lekplatsen nere vid sjön

§ 35/2021

Svar på medborgarförslag om åtgärder vid lekplatsen
nere vid sjön
Dnr 2020/460

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande vindskydd i trä med glas avslås med
hänvisning till de kostnader som uppstår samt risken för skadegörelse.
Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande grill anses vara tillgodosett då
förvaltningen kommer att beställa nya delar till befintlig grill.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2020-09-06 föreslår Harald Wiman att träribborna i vindskyddet vid
Ulricaparken bör ersättas med glas. Vidare informerar Harald om att befintlig grill är
sönderbränd och rostig och föreslår att man skulle satsa på en rostfri grill med lock och
nivålägen.
Utbyte av vindskydd beräknas kosta cirka 50 000 tkr. Mot bakgrund av att platsen idag
frekvent utsätts för mindre skadegörelser ser förvaltningen att ett utbyte av vindskydd skulle
riskera att leda till ytterligare kostnader.
Avseende grillen kommer förvaltningen att beställa nya delar till sommarsäsongen 2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-17 från servicechef
Medborgarförslag om åtgärder vid lekplatsen nere vid sjön

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande vindskydd i trä med glas avslås med
hänvisning till de kostnader som uppstår samt risken för skadegörelse.
Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande grill anses vara tillgodosett då
förvaltningen kommer att beställa nya delar till befintlig grill.

Beslut lämnas till
Harald Wiman
Servicechef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 48 av 50

§ 36 Svar på medborgarförslag om hjälpmedel i ishallen för funktionsnedsatta

§ 36/2021

Svar på medborgarförslag om hjälpmedel i ishallen
för funktionsnedsatta
Dnr 2020/266

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att en så kallad Ice Wisp har
köpts in.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hanna Bengtsson att det, till ishallen,
köps in ett hjälpmedel som ser ut som en trehjuling men med medar istället för hjul och utan
trampor. Det är en vidareutveckling av ett hjälpmedel som heter race running och är till för
is.
Fritidsenheten har köpt in en så kallad Ice Wisp och medborgarförslaget kan därmed anses
vara tillgodosett.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från servicechef
Medborgarförslag om hjälpmedel i ishallen för funktionsnedsatta

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att en så kallad Ice Wisp har
köpts in.

Beslut lämnas till
Hanna Bengtsson
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 49 av 50

§ 37 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-01-14

§ 37/2021

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-0114
Dnr 2020/611

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
1. § 53 Guttasjöns om- och tillbyggnad, Protokollsutdrag Direktionen
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2020-10-23
2. Västra Götalandsregionens svar på samrådsremiss om ny järnväg mellan Göteborg Borås, samråd 2 Protokoll från regionstyrelsen 2020-11-10
3. Protokoll styrelsemöte 2020-11-24 samt Verksamhetsplan 2021–2023 Sjuhärads
samordningsförbund
4. Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Tranemo kommun 2020-11-23
§ 142 Valärende – efter Tony Hansen (S) KS/2020:486
5. Protokoll styrelsemöte Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund
2020-12-11
6. Direktionsprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-12 11
7. Årets verksamhetsplan 2021 Byggenheten 2020-12-03
8. Årets verksamhetsplan 2021 Miljöenheten 2020-12-03 samt Tillsyn- och
kontrollplaner 2021-2023 och Tillsynsplaner (MB) 2021-2023

Ordförandens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-14
Sida 50 av 50

§ 38 Initiativärende - Utredning "skolakut"

§ 38/2021

Initiativärende - Utredning "skolakut"
Dnr 2021/27

Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning
Adela Brkic Carlsson (L) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om att
kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda det nuvarande systemet
för att eventuellt omfördela resurserna till någon form av intensifierat stöd – en ”skolakut”.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende - Utredning "skolakut"

Ordförandens förslag till beslut
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

