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§ 1 Information 

  
 
 
§ 1/2021 
 

Information  
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommunchef Håkan Sandahl informerar om arbetet med och läget gällande Covid-19 i 
kommunen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om kommunstyrelsens 
arbete sedan föregående sammanträde.  
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§ 2 Motion gällande ägarförhållandet av marken längs stranden från 
Reningsverket mot Skottek samt borttagande av allt skräp 

  
 
 
§ 2/2021 
 

Motion gällande ägarförhållandet av marken längs 
stranden från Reningsverket mot Skottek samt 
borttagande av allt skräp 
Dnr 2021/7 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att: 
 

- kommunen åtgärdar så snabbt som möjligt att allt skräp, inte minst på kommunens 
mark avlägsnas 
 

- kommunen omedelbart utreder ägandeförhållandena på marken mellan banvallen 
och sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek. 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion gällande ägarförhållandet av marken längs stranden från Reningsverket mot 

Skottek samt borttagande av allt skräp 
2 Förorening längs Åsunden mot Skottek Längs banvallen 1 
3 Förorening längs Åsunden mot Skottek Längs banvallen 2 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 3 Motion om tillgänglighetsutbildning 

  
 
 
§ 3/2021 
 

Motion om tillgänglighetsutbildning 
Dnr 2021/53 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att alla 
fullmäktigeledamöter och ersättare skall erbjudas en tillgänglighetsutbildning i samarbete 
med NEURO (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR) 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om tillgänglighetsutbildning 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Motion om en gemensam distribution av personvalsedlar 

  
 
 
§ 4/2021 
 

Motion om en gemensam distribution av 
personvalsedlar 
Dnr 2021/56 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att valnämnden ska utreda 
möjligheten till en gemensam distribution av personvalsedlar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om en gemensam distribution av personvalsedlar 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Medborgarförslag gällande Brunnsnäs - Hospice Birgit Sparre 

  
 
 
§ 5/2021 
 

Medborgarförslag gällande Brunnsnäs - Hospice Birgit 
Sparre 
Dnr 2020/674 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Yvonne Svärd att Brunnsnäs ska 
användas för Palliativ vård 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag gällande Brunnsnäs - Hospice Birgit Sparre 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Yvonne Svärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Medborgarförslag om att utveckla lekplatsen Skolgatan i Dalum med en 
hinderbana eller liknande 

  
 
 
§ 6/2021 
 

Medborgarförslag om att utveckla lekplatsen 
Skolgatan i Dalum med en hinderbana eller liknande 
Dnr 2020/686 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Caroline Johansson att utveckla 
lekplatsen Skolgatan vid pulkabacken i Dalum med en hinderbana i trä eller liknande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att utveckla lekplatsen Skolgatan i Dalum med en hinderbana eller 

liknande 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Caroline Johansson 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Medborgarförslag om att tillåta fyrverkerier endast på anvisade platser 

  
 
 
§ 7/2021 
 

Medborgarförslag om att tillåta fyrverkerier endast 
på anvisade platser 
Dnr 2021/14 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att fyrverkerier ska 
tillåtas endast vid anvisade platser i kommunens tätbebyggelse. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att tillåta fyrverkerier endast på anvisade platser 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lage Eidevåg  
Kommunstyrelsen 
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§ 8 Medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen för motortrafik 

  
 
 
§ 8/2021 
 

Medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen för 
motortrafik 
Dnr 2021/15 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att Brunnvägen stängs 
av för motortrafik med ett avslut efter infarten till Åsastugan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen för motortrafik 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lage Eidevåg  
Kommunstyrelsen 
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§ 9 Medborgarförslag om att bredda väg med broövergång till Åsastugan-
Brunnsnäs vid Växthusgatan 221 

  
 
 
§ 9/2021 
 

Medborgarförslag om att bredda väg med 
broövergång till Åsastugan-Brunnsnäs vid 
Växthusgatan 221 
Dnr 2021/16 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att vägen breddas med 
en broövergång till Åsastugan-Brunnsnäs vid Växthusgatan 221. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bredda väg med broövergång till Åsastugan-Brunnsnäs vid 

Växthusgatan 221 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lage Eidevåg  
Kommunstyrelsen 
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§ 10 Medborgarförslag om ny väg från väg 157 till Hesters industriområde 

  
 
 
§ 10/2021 
 

Medborgarförslag om ny väg från väg 157 till Hesters 
industriområde 
Dnr 2021/17 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att en ny väg till 
Hesters industriområde görs från väg 157, förbi eller genom Lassalyckan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ny väg från väg 157 till Hesters industriområde 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lage Eidevåg  
Kommunstyrelsen 
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§ 11 Medborgarförslag om att göra vägen mellan Falköping och Ulricehamn mer 
tilltalande 

  
 
 
§ 11/2021 
 

Medborgarförslag om att göra vägen mellan Falköping 
och Ulricehamn mer tilltalande 
Dnr 2021/18 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att vägen från 
Falköping till Ulricehamn görs mer tilltalande med exempelvis en allé mitt i vägen efter 
rondell Alängsvägen-Nyboholmsvägen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att göra vägen mellan Falköping och Ulricehamn mer tilltalande 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lage Eidevåg  
Kommunstyrelsen 
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§ 12 Medborgarförslag om att ordna med kajplatser till restauranger och 
butiker utmed bryggan i Ulricehamn 

  
 
 
§ 12/2021 
 

Medborgarförslag om att ordna med kajplatser till 
restauranger och butiker utmed bryggan i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/19 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage och Kerstin Eidevåg att det ska 
finnas kajplatser utmed bryggan i Ulricehamn för att värna om turismen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att ordna med kajplatser till restauranger och butiker utmed 

bryggan i Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lage och Kerstin Eidevåg  
Kommunstyrelsen 
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§ 13 Medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn 

  
 
 
§ 13/2021 
 

Medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn 
Dnr 2021/29 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Ahlstrand att det byggs en 
discgolfbana i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Per Ahlstrand  
Kommunstyrelsen 
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§ 14 Interpellation - IKT-planen i kommunen 

  
 
 
§ 14/2021 
 

Interpellation - IKT-planen i kommunen 
Dnr 2021/63 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Interpellationen får ställas.  
 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning 
Ingemar Basth (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om IKT-
planen i kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
1 Interpellation - IKT-planen i kommunen 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Interpellationen får ställas.  
 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
kommunsekreterare 
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§ 15 Fråga till ordförande i Stubo AB 

  
 
 
§ 15/2021 
 

Fråga till ordförande i Stubo AB 
Dnr 2020/667 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Svaret på frågan bordläggs till nästa sammanträde.  
 
Sammanfattning 
Dan Ljung (V) har lämnat en fråga till ordförande i Stubo AB om varför det är nödvändigt att 
varje månad ta ut en parkeringsavgift på 200 kronor för äldreomsorgspersonal på bland 
annat boendet Solrosen. Eftersom ordförande i Stubo, Dario Mihajlovic (NU), inte närvarade 
vid mötet där frågan togs upp, bordlades svaret på frågan till nästa sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till ordförande i Stubo AB 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Eftersom ordförande i Stubo AB, Dario Mihajlovic (NU), inte närvarar vid dagens möte 
bordläggs svaret på frågan till nästa sammanträde.  
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§ 16 Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Hur skall ni agera för att styra 
upp den ohållbara situationen på Ätradalsskolan? 

  
 
 
§ 16/2021 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Hur skall ni 
agera för att styra upp den ohållbara situationen på 
Ätradalsskolan? 
Dnr 2021/52 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad.  
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur de ska 
agera för att styra upp den ohållbara situationen på Ätradalsskolan, då redan vidtagna 
åtgärder tydligen inte ger ett tillfredställande resultat? 

 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Hur skall ni agera för att styra upp den 

ohållbara situationen på Ätradalsskolan? 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad.  
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§ 17 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande upptagningsområdena för 
högstadieelever 

  
 
 
§ 17/2021 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
upptagningsområdena för högstadieelever 
Dnr 2021/61 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad.  
 
Sammanfattning 
Klas Redin (S) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
upptagningsområdena för högstadieelever. 

 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande upptagningsområdena för 

högstadieelever 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad.  
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§ 18 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande ärendet om 
inriktningsbeslut 7-9 skolor 

  
 
 
§ 18/2021 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
ärendet om inriktningsbeslut 7-9 skolor 
Dnr 2021/62 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad.  
 
Sammanfattning 
Klas Redin (S) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsens 
ordförande har avsikten att kontakta fler partier för att hitta en bredare majoritet i frågan 
gällande inriktningsbeslut 7–9 skolor. 

 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande ärendet om inriktningsbeslut 7-9 

skolor 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad.  
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§ 19 Revidering av reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor 

  
 
 
§ 19/2021 
 

Revidering av reglemente för kommunala rådet för 
äldrefrågor 
Dnr 2020/99 
 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-10-29 från kanslichef  
2 Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor 
3 Reglemente KPR och KHR 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor antas. Tidigare reglemente upphävs. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Socialchef 
Författningshandboken 
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§ 20 Revidering av reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning 

  
 
 
§ 20/2021 
 

Revidering av reglemente för kommunala rådet för 
funktionsnedsättning 
Dnr 2020/98 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-10-29 från kanslichef  
2 Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning 
3 Reglemente KPR och KHR 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning antas. Tidigare reglemente 
upphävs. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Sektorchef välfärd 
Författningshandboken 
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§ 21 Delrapport fyra, Kommunens samlade verksamheter i Timmele 

  
 
 
§ 21/2021 
 

Delrapport fyra, Kommunens samlade verksamheter i 
Timmele 
Dnr 2017/418 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-12-07 från kanslichef  
2 Slutrapport delutredning fyra - Kommunens samlade verksamheter i Timmele 
3 Utredning/värdering av fastigheterna Timmele 4:15 och 9:32 Ulricehamns 

kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
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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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
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§ 22 Riktlinjer för markanvisning 

  
 
 
§ 22/2021 
 

Riktlinjer för markanvisning 
Dnr 2020/601 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-11-12 från samhällsbyggnadschef  
2 Riktlinjer för markanvisning 
3 Utgående riktlinje för markanvisning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för markanvisning antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 23 Policy och riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd 

  
 
 
§ 23/2021 
 

Policy och riktlinjer för informationssäkerhet och 
dataskydd 
Dnr 2020/592 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Policy 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 Tjänsteskrivelse 2020-11-10 från kanslichef  
2 Policy för informationssäkerhet och dataskydd 
3 Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Policy för informationssäkerhet och dataskydd antas. 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Stabschefer 
VD UEAB 
VD NUAB 
VD STUBO 
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§ 24 Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2021 

  
 
 
§ 24/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och 
trafikåtgärder 2021 
Dnr 2020/591 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-11-11 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl ny cirkulationsplats Grönahögsvägen,Tre Rosorsväg 
3 Investeringskalkyl två stycken busshållplatser 
4 Investeringskalkyl GC-väg utmed R46 
5 Investeringskalkyl årlig och eftersatt beläggning 

 
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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Aira Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-01-28 

 Sida 32 av 40 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 25 Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2021 

  
 
 
§ 25/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-
utrustning 2021 
Dnr 2020/616 
 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-11-20 från servicechef  
2 Investeringskalkyl It-investeringar 2021 
 
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. 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
IT-chef 
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§ 26 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2020 SoL och LSS 

  
 
 
§ 26/2021 
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2020 
SoL och LSS 
Dnr 2020/571 
 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-11-03 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2020 
 
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.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef  
Kommunens revisorer 
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§ 27 Svar på motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd 

  
 
 
§ 27/2021 
 

Svar på motion om jämställda utbetalningar av 
försörjningsstöd 
Dnr 2020/468 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-11-12 från socialchef  
2 Motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd 

 
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 
Aila Kiviharju (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Adela Brkic Carlsson (L), Niclas Sunding (SD), Bengt Bogren (SD) och Peter Nilsson (SD) 
yrkar bifall till Aila Kiviharjus (SD) yrkande om bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut eller enligt Aila Kiviharjus (SD) yrkande om bifall till motionen och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut  
Nej-röst för att bifalla motionen.  
 
Omröstningsresultat 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-01-28 

 Sida 35 av 40 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Med 38 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare  

 Ja Nej Avstår 

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

 
 
Reservation  
Aila Kiviharju (SD), Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt 
Bogren (SD), Roland Eriksson (L), och Adela Brkic Carlsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 28 Svar på motion om kameraövervakning 

  
 
 
§ 28/2021 
 

Svar på motion om kameraövervakning 
Dnr 2020/548 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-11-24 från kanslichef  
2 Motion om kameraövervakning 
 
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. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 29 Svar på motion om ett mini-zoo 

  
 
 
§ 29/2021 
 

Svar på motion om ett mini-zoo 
Dnr 2020/309 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-11-17 från servicechef  
2 Motion om ett mini-zoo 
 
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. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
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§ 30 Svar på motion om självförsvar och taktisk kommunikation för personal i 
kommunen 

  
 
 
§ 30/2021 
 

Svar på motion om självförsvar och taktisk 
kommunikation för personal i kommunen 
Dnr 2020/479 
 
 
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 Tjänsteskrivelse 2020-10-13 från kanslichef  
2 Motion om Självförsvar och taktisk kommunikation för personal i kommunen 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att utbildning redan genomförs 
och finns att tillgå för berörda verksamheter. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 31 Val av ersättare i demokratiberedningen Moderaterna 

  
 
 
§ 31/2021 
 

Val av ersättare i demokratiberedningen 
Moderaterna 
Dnr 2020/585 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till ersättare i demokratiberedningen för Moderaterna väljs Lars Holmin (M).  
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden 2020-12-17 valdes ledamöter och ersättare för 
respektive parti till demokratiberedningen (§190/2020). Av beslutet framkommer att 
”Ersättare kan väljas på fullmäktigemötet i januari.” Moderaterna föreslog ingen ersättare i 
demokratiberedningen vid sammanträdet i december och ersättaren för Moderaterna kan 
därför väljas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021.   
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår att Lars Holmin (M) väljs till ersättare i 
demokratiberedningen.  
 
 
Beslut lämnas till 
Lars Holmin  
Kommunchef 
Kanslichef  
 
 
 


