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§ 39 Fastställelse av ärendelista

§ 39/2021

Fastställelse av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Ärendelista fastställs.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 5 av 31

§ 40 Kommunstyrelsens information

§ 40/2021

Kommunstyrelsens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om möten och händelser
som varit sedan förra kommunstyrelsen mötet.
Information lämnas också av Wiktor Öberg (M), Cristina Bernevång (KD) och Liselotte
Andersson (C).
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§ 41 Förvaltningens information

§ 41/2021

Förvaltningens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens
information/verksamhetsrapporter.
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§ 42 Valärende

§ 42/2021

Valärende
Kommunstyrelsens beslut
Punkten ”Valärende” läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Det finns inga valärenden till dagens möte.

Ordförandens förslag till beslut
Punkten ”Valärende” läggs till handlingarna.
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§ 43 Granskning av översiktsplan Ulricehamn 2040

§ 43/2021

Granskning av översiktsplan Ulricehamn 2040
Dnr 2017/647

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Översiktsplanen Ulricehamn 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning skickas ut
för granskning.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2018-06-20 beslut om att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en
ny kommunövergripande översiktsplan i digitalt format för Ulricehamns kommun. 2020-0227 beslutade Kommunfullmäktige om att översiktsplanen skulle skickas ut för samråd.
Samrådet genomfördes mellan 9 mars och 10 april 2020. Granskningshandlingarna för den
nya översiktsplanen Ulricehamn 2040 lämnas nu in för beslut om granskning. Granskningen
planeras pågå mellan 8 mars och 16 maj 2021.
I enlighet med 3 kap. plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen undersöka om
genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § miljöbalken (MB). En sådan
undersökning har visat att planen kan medföra en betydande miljöpåverkan. Därmed ska en
strategisk miljöbedömning, innehållande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.
Kommunen ska enligt 6 kap. 9 § MB ge tillfälle till synpunkter på MKB:n. Möjlighet att ta del
av och ge synpunkter på MKB:n planeras ges i samband med, och under samma period som,
granskningen av översiktsplanen.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2020-12-17 från samhällsbyggnadschef
Granskning översiktsplan Ulricehamn 2040
Samrådsredogörelse översiktsplan Ulricehamn 2040
Strategisk miljöbedömning och MKB granskning översiktsplan Ulricehamn 2040

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Översiktsplanen Ulricehamn 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning skickas ut
för granskning.
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§ 44 Förlängning av tillfällig förändring av stöd och bidrag till föreningar

§ 44/2021

Förlängning av tillfällig förändring av stöd och bidrag
till föreningar
Dnr 2020/274

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Den tillfälliga förändringen av stöd och bidrag förlängs att gälla hela 2021. Bidragen som
berörs främst är aktivitetsstöd, drifts-, grund- och lokalbidrag, oförutsett/övrigt,
förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang och stöd till studieförbund.

Sammanfattning
I Ulricehamns kommunen finns riktlinjer till föreningsbidrag som antogs av KF 2019-03-28
§ 50. Riktlinjerna talar tydligt om hur stöd och bidrag ska betalas ut till föreningar och vilka
villkor som gäller för de olika stöden.
Under året som gått har en tillfällig ändring av stöd och bidrag till föreningslivet gjorts för att
underlätta under pandemin. Beslut togs 2020-09-24 § 127. På så vis har verksamheten för
kultur och fritid kunnat arbeta mer flexibelt med stöd och bidrag riktat till föreningar,
studieförbund, kulturarrangörer med flera. För att bättre klara de påfrestningar som
coronapandemin fortsatt innebär för föreningslivet ser verksamheten att denna tillfälliga
ändring bör förlängas till att gälla hela 2021.
De stöd som berörs främst är:
Aktivitetsstöd
Driftsbidrag
Grundbidrag
Lokalbidrag
Oförutsett/övrigt
Förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang
Stöd till studieförbund
Den tillfälliga förändringen gäller 2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-12-29 från servicechef
Riktlinjer för föreningsbidrag

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Den tillfälliga förändringen av stöd och bidrag förlängs att gälla hela 2021. Bidragen som
berörs främst är aktivitetsstöd, drifts-, grund- och lokalbidrag, oförutsett/övrigt,
förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang och stöd till studieförbund.
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§ 45 Justerat avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad

§ 45/2021

Justerat avtal om samverkan inom miljö- och
hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan
kommuner inom Sjuhärad
Dnr 2020/222

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan
kommuner inom Sjuhärad antas.

Sammanfattning
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal enligt 9
kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. Bedömning har
gjorts att det är kommunfullmäktige som är behörig part att godkänna avtalet. Tidigare
tecknat avtal trädde i kraft under förutsättning att kommunfullmäktige hos respektive part
godkände avtalet senast 2020-04-30. Då avtalet inte godkändes av alla parter inom utsatt tid
behöver det därmed tas om. Formuleringen i avtalet har nu ändrats till att vara giltigt mellan
de parter som har tecknat avtalet.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-12-18 från t.f. samhällsbyggnadschef
Sammanträdesprotokoll MBN 2020-12-09
Uppdaterad slutversion avtalssamverkan

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan
kommuner inom Sjuhärad antas.
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§ 46 Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2021

§ 46/2021

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll
2021
Dnr 2020/658

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för planerat underhåll 2021, 15 mnkr, kan finansieras via avsatta medel
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2021.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2021, 15 mnkr.
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter
samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 15 mnkr avsatt i
investeringsbudgeten 2021 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av
komponenter som ingår i underhållsplanen.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan 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 driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-12-15 från servicechef
Investeringskalkyl ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2021

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för planerat underhåll 2021, 15 mnkr, kan finansieras via avsatta medel
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2021.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.
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§ 47 Ansökan om investeringsmedel om- och tillbyggnad gruppbostad
Markuslyckedreven

§ 47/2021

Ansökan om investeringsmedel om- och tillbyggnad
gruppbostad Markuslyckedreven
Dnr 2020/670

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven, 12,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven i
investeringsbudgeten för 2021.
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2022.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad
Markuslyckedreven, 12,0 mnkr. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av
Markuslyckedrevens gruppbostad för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och
regler avseende storlek på bostäderna. I samband med ombyggnation kommer den att byggas
till för att effektivisera verksamheten, genom att utöka antalet lägenheter från fem till sex.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan 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 beaktas i budget 2022.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2020-12-18 från servicechef
Investeringskalkyl ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av
gruppbostad Markuslyckedreven
Planritning

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven, 12,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven i
investeringsbudgeten för 2021.
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2022.
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§ 48 Svar på motion om att vårdassistenter/vårdbiträden införs som ny
yrkeskategori inom äldreomsorgen

§ 48/2021

Svar på motion om att vårdassistenter/vårdbiträden
införs som ny yrkeskategori inom äldreomsorgen
Dnr 2019/545

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns behov av att införa vårdassistenter som
ny yrkeskategori inom äldreomsorgen.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L),
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att vårdassistenter/vårdbiträden införs som en
ny yrkeskategori inom äldreomsorgen. Förvaltningen ser inget behov av att införa
vårdassistenter som ytterligare en nivå för outbildad personal.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-12-20 från socialchef
Motion om att vårdassistenter/vårdbiträden införs som ny yrkeskategori inom
äldreomsorgen

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns behov av att införa vårdassistenter som
ny yrkeskategori inom äldreomsorgen.

Förslag till beslut på mötet
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar att motionen antas.
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) yrkar bifall till Adela Brkic Carlssons (L)
yrkande.
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut
eller enligt Adela Brkic Carlssons (L) yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutat
enligt ordförandens förslag till beslut.
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§ 49 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-02-04

§ 49/2021

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-02-04
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

17.1
1

1.15

1.25
2
2.2

2.4

Delegationsbeslut enligt delegationsordning 2018
Nr 831/2020
Avgöra om en elev som tagits emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller
ämnesområden (SL8 11:8)
Enhetschef 2018-05-22
Juridiska ärenden
Nr 850/2020, 891/2020
2020/644, 2017/418, 913/2020
Beslut att inte utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller
att uppställa förbehåll för utlämnande
Kanslichef 2020-12-08, 2020-12-17
Verksamhetschef 2020-12-30
Nr 832/2020, 833/2020
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan
av hemvärnsmän
Kanslichef 2020-11-11, 2020-11-12
Allmänna ärenden
Nr 828/2020, 844/2020, 851/2020, 856/2020
2020/212
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och
institutioner eller motsvarande
Verksamhetschef 2020-11-25, 2020-11-25
Enhetschef 2020-12-08, 2020-12-11
Nr 862/2020
Beslut om folkhälsoinsatser
Folkhälsostrateg 2020-12-10
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2.17

2.22

3
3.6
4
5
5.3
5.4

5.8

5.10

5.14
5.19

5.21
6
6.3
7

Nr 845/2020, 846/2020
2020/635, 2020/636
Beslut på kommunens vägnar i ärenden som är så brådskande att
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas
Kommunstyrelsens ordförande 2020-12-04
Nr 848/2020
2020/640
Organisationsförändringar inom sektorer och kommunledningsstab
Kommunchef 2020-12-04
Ekonomiärenden
Nr 894/2020
Utse beslutsattestanter
Ekonomichef 2020-12-18
Upphandlingsärenden
Mark- och fastighetsärenden
Nr 837/2020
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder
Mark- och exploateringsingenjör 2020-12-03
Nr 838/2020
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning
Mark- och exploateringsingenjör 2020-12-03
Nr 907/2020
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, byte av fastighet samt
fastighetsreglering
Mark- och exploateringsingenjör 2020-12-22
Nr 843/2020, 903/2020
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut,
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan
nyttjanderätt
Exploateringschef 2020-11-30
Nr 902/2020, 904/2020
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov eller motsvarande
Exploateringshandläggare 2020-12-21
Mark- och exploateringsingenjör 2020-12-15
Nr 857–859/2020, 886–888/2020, 889–890/2020, 911/2020
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet
Verksamhetschef fastighet 2020-11-25. 2020-12-17, 2020-10-14, 2020-12-17
Nr 883/2020, 884/2020, 901/2020
2020/612, 2020/629,2020/ 676
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av
torgplats
Exploateringshandläggare 2020-12-16. 2020-12-21
Verksamhetschef 2020-12-17
Fritidsärenden
Nr 868/2020
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av verksamhet/anläggning
Verksamhetschef 2020-12-14
Kulturärenden
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7.3
8

8.1

8.4

8.8
9

9.3

9.7
10
11
11.9

11.10

12
12.1
13

Nr869/2020
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek
Verksamhetschef 2020-12-14
Personalärenden
Nr 827/2020, 829/2020, 830/2020, 839/2020, 841/2020, 842/2020,
847/2020, 852/2020, 854/2020, 855/2020, 860/2020, 865/2020,
866/2020, 873/2020,
874-878/2020, 879-880/2020, 881/2020, 882/2020, 892-893/2020, 898899/2020, 905/2020, 906/2020, 912/2020
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst,
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget)
Enhetschef 2020-11-18, 2020-11-17, 2020-11-23, 2020-12-01, 2020-11-17,
2020-12-02, 2020-12-08, 2020-12-08, 2020-11-16, 2020-12-01, 2020-1207, 2020-11-19, 2020-12-08, 2020-12-10, 2020-11-13, 2020-11-24, 2020-1020, 2020-12-17, 2020-11-19, 2020-12-16
Verksamhetschef 2020-12-01
Nr 826/2020
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar
HR-chef 2020-11-27
Nr 836/2020, 861/2020, 867/2020, 895/2020, 900/2020
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lad eller avtal, dock längst tolv
månader
Enhetschef 2020-11-27, 2020-12-07, 2020-11-01, 2020-12-15, 2020-12-16
Planärenden
Nr 840/2020
2020/466
Beslut om positiva planbesked och planuppdrag i de fall stöd för den
avsedda åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan,
fördjupad översiktsplan, eller att åtgärden är av mindre betydande art
Sektorchef 2020-12-02
Nr 853/2020
2020/584
Beslut om rättelse av skrivfel i detaljplan
Planchef 2020-12-08
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Nr 849/2020
Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom beslutad
investerings-eller driftbudget
Sektorchef 2020-12-07
Nr 871/2020
2020/642
Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning
Sektorchef 2020-12-15
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg
Nr 872/2020
Beslut att anmäla behov av förvaltare till överförmyndare
LSS-handläggare 2020-12-15
Anmälan till överförmyndare

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 17 av 31
14
15
16
17
17.19
18

18.1
19
20
21
22

22.1

22.2

22.3

Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklass
Grundskolan
Gymnasieskolan
Nr 834/2020, 835/2020, 896-897/2020
Beslut att elev ska få byta studieväg enligt GyF 7:9
Enhetschef 2020-10-05, 2020-11-02, 2020-12-18
Grundsärskolan
Nr 870/2020, 885/2020
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller
ämnesområden
Enhetschef 2020-11-30, 2020-12-02
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 863/2020, 864/2020
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra
kommuner.
Verksamhetschef 2020-11-27, 2020-11-18
Nr 909-910/2020, 912/2020
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns
grundskola.
Verksamhetschef 2020-12-09, 2020-09-16
Nr 908/2020
Beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola
och pedagogisk omsorg. Skolförordningen 14 kap.
Barn- och utbildningschef 2020-12-23

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

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 18 av 31

§ 50 Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning

§ 50/2021

Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr 2020/647

Kommunstyrelsens beslut
I punkt 1.29 i kommunstyrelsens delegationsordning, antagen av kommunstyrelsen 2020-1102 § 258, kompletteras angivna delegater med ”Sektorchef” och ”Chef för stabsfunktion”.

Sammanfattning
Förvaltningen har uppmärksammat att det i kommunstyrelsens delegationsordning, punkt
1.29, saknas några delegater.
Punkt 1.29 har följande lydelse, ”Undertecknande av avtal och andra rättshandlingar som
avser löpande ärenden inom det egna verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet
inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt”.
I den av kommunstyrelsen 2020-11-02 antagna versionen anges endast ”Verksamhetschef”
och ”Enhetschef” som delegater, med anmärkningen att delegationen endast gäller inom eget
budgetansvar och verksamhetsområde.
De tidigare angivna delegaterna ”Verksamhetschef” och ”Enhetschef” kompletteras nu med
”Sektorchef” och ”Chef för stabsfunktion”, anmärkningen lämnas oförändrad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-19 från kanslichef

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
I punkt 1.29 i kommunstyrelsens delegationsordning, antagen av kommunstyrelsen 2020-1102 § 258, kompletteras angivna delegater med ”Sektorchef” och ”Chef för stabsfunktion”.

Beslut lämnas till
Kanslichef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 19 av 31

§ 51 Särskild delegation rektor

§ 51/2021

Särskild delegation rektor
Dnr 2021/35

Kommunstyrelsens beslut
Rektor vid Tingsholmsgymnasiet, Stenbocksskolan och Ätradalsskolan ges särskild
delegation att anordna skolförlagd undervisning i små grupper för handledning av elever
med behov av stöd i utbildningen, praktiska moment och för prov/examinationer, beslut om
att förlänga skoldagar och anordna undervisning på lördagar, besluta om att förlänga
vårterminen 2021 i den omfattning det behövs för att eleverna ska erhålla garanterad
undervisningstid samt befogenhet att undanta elever från distansundervisningen som i övrigt
är sårbara vid distansundervisning.
Delegationen gäller under tiden för distansundervisningen, dock längs till 2021-07-01.
Beslut tagna av rektor under den här delegationen ska snarast återrapporteras till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har, genom ordförandebeslut, tidigare fattat beslut om att Tingsholms
lokaler ska vara stängda för undervisning för elever inom ungdomsgymnasiet. Även om
lokalerna kommer att vara fortsatt stängda, kan det finnas behov att bedriva viss
undervisning i skolan. Denna bedömning är rektor mest lämpad att göra.
Vissa beslut enligt förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta delegeras därför till rektor på
Tingsholmsgymnasiet.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-01-18 från barn- och utbildningschef
Förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid spridning av viss smitta

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Rektor vid Tingsholmsgymnasiet ges särskild delegation att anordna skolförlagd
undervisning i små grupper för handledning av elever med behov av stöd i utbildningen,
praktiska moment och för prov/examinationer, beslut om att förlänga skoldagar och anordna
undervisning på lördagar, besluta om att förlänga vårterminen 2021 i den omfattning det
behövs för att eleverna ska erhålla garanterad undervisningstid samt befogenhet att undanta
elever från distansundervisningen som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 20 av 31

Förslag till beslut på mötet
Ordföranden lämnar ett nytt förslag till beslut som lyder: Rektor vid Tingsholmsgymnasiet,
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan ges särskild delegation att anordna skolförlagd
undervisning i små grupper för handledning av elever med behov av stöd i utbildningen,
praktiska moment och för prov/examinationer, beslut om att förlänga skoldagar och anordna
undervisning på lördagar, besluta om att förlänga vårterminen 2021 i den omfattning det
behövs för att eleverna ska erhålla garanterad undervisningstid samt befogenhet att undanta
elever från distansundervisningen som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.
Sebastian Gustavsson (M) yrkar som tilläggsyrkande att delegationen gäller under tiden för
distansundervisningen, dock längst till 2021-07-01.
Sebastian Gustavsson (M) yrkar som tilläggsyrkande att beslut tagna av rektor under den här
delegationen snarast återrapporteras till kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande informerar om att han först kommer ställa ordförandens förslag till beslut mot
ordförandens nya förlag till beslut och därefter tas beslut om att bifalla eller avslå de två
tilläggsyrkandena. Kommunstyrelsen godkänner den propositionsordningen.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut,
enligt utskickat underlag, eller enligt ordförandens nya förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens nya förslag till beslut.
Ordföranden ställer sedan frågan om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Sebastian
Gustavssons (M) tilläggsyrkande att delegationen gäller under tiden för
distansundervisningen, dock längs till 2021-07-01 och finner att kommunstyrelsen beslutat
att bifalla tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Sebastian
Gustavssons (M) tilläggsyrkande att beslut tagna av rektor under den här delegationen
snarast återrapporteras till kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutat att
bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 21 av 31

§ 52 Kommunstyrelsens internbudget 2021

§ 52/2021

Kommunstyrelsens internbudget 2021
Dnr 2020/681

Kommunstyrelsens beslut
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för
kommunstyrelsen.
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget
2021 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-19 om budget för 2021 och ekonomisk plan 20222023. Kommunstyrelsens budget för 2021 har därefter fördelats per verksamhet med
utgångspunkt från den ekonomiska ramen 2020 och de förändringar som
kommunfullmäktige har beslutat om. Omfördelning av budgetramar på grund av
organisationsförändringar inom sektor välfärd har gjorts. Justeringar har även gjorts för att
kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna hyresförändringar med mera.
Under 2021 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske
justeringar av interna lokalhyror. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i
förvaltningsorganisationen att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-12-20 från kommunchef
Internbudget 2021

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för
kommunstyrelsen.
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget
2021 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner.

Beslut lämnas till
Kommunchef
Barn- och utbildningschef
Socialchef
Samhällsbyggnadschef
Servicechef
Ekonomichef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 22 av 31

§ 53 Ändring av skolupptagningsområden för högstadieskolorna

§ 53/2021

Ändring av skolupptagningsområden för
högstadieskolorna
Dnr 2020/566

Kommunstyrelsens beslut
Ordförandens förslag till beslut avslås.

Sammanfattning
Antalet elever vid Stenbocksskolan har ökat i så hög grad att det i vissa delar leder till att det
maximala antalet personer som får vistas i vissa av lokalerna riskerar att överskridas. Med
anledning av detta så har förvaltningen sett över möjligheten att ändra gällande
skolupptagningsområden för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan Stenbocksskolan
och Ätradalsskolan.
Förvaltningen har även sett över möjligheten att bibehålla nuvarande upptagningsområden
genom att placera moduler vid Stenbocksskolan.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2020-12-30 från barn- och utbildningschef
Kommunikationsplan - Ändring av skolupptagningsområden för högstadieskolorna
Stenbock - Ätradal - Hössna, nya upptagningsområden inkl. fristående (3)
Kostnadsberäkning för moduler

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Att blivande elever i årskurs 6 från Hössna skola börjar sin introduktion vid Ätradalsskolan
läsåret 21/22 genom språkval och hem- och konsumentkunskapsundervisning för att läsåret
22/23 börja årskurs 7 vid Ätradalsskolan.
Elever i nuvarande årskurs 6 Hössna skola ges möjligheten att välja Ätradalsskolan läsåret
21/22 och får då skolskjuts genom kommunens försorg. Ansökan sker via kommunens
skolskjutssystem.
Gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras så att
Hössna skola från och med läsåret 22/23 organiseras inom Ätradalsskolans
upptagningsområde.

Förslag till beslut på mötet
Sebastian Gustavsson (M) yrkar avslag på ordförandens förslag till beslut.
Klas Redin (S), Niclas Sunding (SD), Frida Edberg (KD), Inga-Kersti Skarland (S) och Wiktor
Öberg (M) yrkar bifall till Sebastian Gustavssons (M) yrkande.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 23 av 31
Mikael Dahl (C) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut
eller om kommunstyrelsen avser avslå ordförandens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat att avslå ordförandens förslag till beslut.

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola
Skolskjutshandläggare

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 24 av 31

§ 54 Ansökan om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö
2021

§ 54/2021

Ansökan om investeringsmedel för konstnärlig
gestaltning i offentlig miljö 2021
Dnr 2020/628

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 700 tkr, kan finansieras via
avsatta medel för investeringsmedel ”Pott för offentlig gestaltning” i investeringsbudgeten för
2021.
Eventuella övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2022.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 700
tkr. Investeringen möjliggör att 1 % regeln i kommunen efterlevs enligt riktlinjer för
konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Gestaltningen innebär att konst tillförs utmed
banvallen och kommer att ingå i den offentliga miljön.
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.
Eventuella övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2022.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-12-04 från service chef
Investeringskalkyl konstnärlig gestaltning -21

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 700 tkr, kan finansieras via
avsatta medel för investeringsmedel ”Pott för offentlig gestaltning” i investeringsbudgeten för
2021.
Eventuella övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2022.

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 25 av 31
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 26 av 31

§ 55 Ansökan om investeringsmedel för parker och lekplatser 2021

§ 55/2021

Ansökan om investeringsmedel för parker och
lekplatser 2021
Dnr 2020/660

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2021, 1,0 mkr, kan finansieras via
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2021.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet Kommunservice, 1,0 mkr.
Investeringen möjliggör upprustning/utveckling av parker, lekplatser och parkutrustning för
att skapa ett tryggt och attraktivt Ulricehamn.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas i kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten 2021.
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering
av budget för kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-12-17 från servicechef
Investeringskalkyl parker och lekplatser 2021

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2021, 1,0 mkr, kan finansieras via
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2021.

Beslut lämnas till
Servicechef
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 27 av 31

§ 56 Svar på medborgarförslag om namnbyte och utökad inriktning på
kommunens vindkraftsplan

§ 56/2021

Svar på medborgarförslag om namnbyte och utökad
inriktning på kommunens vindkraftsplan
Dnr 2020/544

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås, dels med hänvisning till att en breddning av vindkraftsplanen
enligt medborgarförslaget inte är möjlig inom tidsramen för det kvarstående
översiktsplanearbetet, dels med hänvisning till att vindkraftsplanen fyller ett syfte som ett
renodlat styrdokument, och dels med hänvisning till att ställningstaganden om andra typer
av förnyelsebara energikällor än vindkraft kan rymmas inom ramen för en energiplan.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Åsa Odén att omfattningen på
kommunens vindkraftsplan ska utökas så att den utöver vindkraft inkluderar fler typer av
förnyelsebara energikällor som kräver omgivningspåverkande installationer. Därutöver
föreslår Åsa Odén att namnet på vindkraftsplanen ändras för att bättre spegla det breddade
fokusområdet.
Som ett led i arbetet med den nya översiktsplanen reviderar kommunen även gällande
vindkraftsplan som utgör en del av översiktsplanen. En breddning av vindkraftsplanen enligt
medborgarförslaget skulle innebära ett omfattande arbete som inte bedöms vara möjligt att
genomföra inom tidsramen för det kvarvarande översiktsplanearbetet.
Vindkraftsfrågan är komplex och har en särskild ställning i Ulricehamns kommun. En
renodlad vindkraftsplan med vägledning för handläggare och tillståndsansökare fyller därför
en viktig funktion i att tydliggöra kommunens ställningstaganden, redogöra för de
avvägningar som gjorts samt att kommunicera vindkraftsfrågans betydelse till allmänheten.
För närvarande saknar Ulricehamns kommun en energiplan. Ställningstaganden om, och
analyser av, andra typer av förnyelsebara energikällor än vindkraft har möjlighet att rymmas
inom ramen för en energiplan. Därutöver görs ställningstaganden för solenergi och
fjärrvärme i den nya översiktsplanen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-12-01 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om namnbyte och uppdaterad utökad inriktning av vindkraftsplan

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 28 av 31

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås, dels med hänvisning till att en breddning av vindkraftsplanen
enligt medborgarförslaget inte är möjlig inom tidsramen för det kvarstående
översiktsplanearbetet, dels med hänvisning till att vindkraftsplanen fyller ett syfte som ett
renodlat styrdokument, och dels med hänvisning till att ställningstaganden om andra typer
av förnyelsebara energikällor än vindkraft kan rymmas inom ramen för en energiplan.

Beslut lämnas till
Åsa Odén
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-02-04
Sida 29 av 31

§ 57 Svar på medborgarförslag om att kunna gå utan risk utmed Industrivägen i
Vist

§ 57/2021

Svar på medborgarförslag om att kunna gå utan risk
utmed Industrivägen i Vist
Dnr 2020/486

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara under utredning i den del som avser förbättringar för gående
med hänvisning till kommunens kommande arbete med att revidera utbyggnadsplanen för
gång- och cykelvägar.
Medborgarförslaget avslås i den del som avser återinförande av kollektivtrafik till Vist
industriområde med hänvisning till att kommunen inte har rätt att fatta beslut i frågan och
kommunen heller inte bedömer det som meningsfullt att lyfta frågan med regionen då
förutsättningarna för kollektivtrafik i området inte förändrats sedan 2018.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Monika Liljestrand förbättringar för
gående utmed Industrivägen i Vist samt vid bron över Ätran på Bjättlundavägen då platserna
upplevs trafikfarliga. Alternativt att kollektivtrafik återinförs till Vist industriområde.
Med hänsyn till den måttliga trafikmängden, den avskilda vägrenen på Bjättlundavägen samt
att de som har behov av att gå utmed berörda vägar är vuxna människor med en väl
utvecklad trafikmognad bedöms trafiksäkerheten vara tillfredsställande. Att bygga ut
separata gångbanor utmed gatorna är förenat med kostnader som inte kan motiveras utifrån
den begränsade trafiksäkerhetsvinsten och det fåtal människor som förväntas nyttja dem.
Frågan om att bygga ut ytterligare gångvägar i eller i anslutning till Vist industriområde kan
med fördel hanteras inom nästa revidering av kommunens utbyggnadsplan för gång- och
cykelvägar då nyttan av föreslagna åtgärder kan vägas mot nyttan av andra angelägna objekt.
Beslut om kollektivtrafik i området tas av Västra Götalandsregionen som är ansvarig
kollektivtrafikmyndighet och dess bolag Västtrafik. Busstrafik har tidigare funnits till
området men den togs bort i december 2018 då resandet bedömdes vara allt för lågt för att
motivera fortsatt upprätthållande av trafiken. Sedan 2018 har förutsättningarna inte
förändrats på sådant sätt att kommunen bedömer det som meningsfullt att lyfta frågan med
regionen om återinförande av kollektivtrafik i området.

Beslutsunderlag
1
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Tjänsteskrivelse 2020-12-07 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om att kunna gå utan risk utmed Industrivägen i Vist
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara under utredning i den del som avser förbättringar för gående
med hänvisning till kommunens kommande arbete med att revidera utbyggnadsplanen för
gång- och cykelvägar.
Medborgarförslaget avslås i den del som avser återinförande av kollektivtrafik till Vist
industriområde med hänvisning till att kommunen inte har rätt att fatta beslut i frågan och
kommunen heller inte bedömer det som meningsfullt att lyfta frågan med regionen då
förutsättningarna för kollektivtrafik i området inte förändrats sedan 2018.

Beslut lämnas till
Monika Liljestrand
Samhällsbyggnadschef
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Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-0204
Dnr 2020/611

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
1 Direktionsprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-12-11 samt
rekommendation och gällande överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen om samverkan för barn och ungas hälsa och Samverkan för barns
och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen.
2 Meddelande från styrelsen – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021.
3 Meddelande från styrelsen – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022
4 Borås Energi och Miljö AB – Information om att nu framtidssäkras Borås
dricksvattenförsörjning.
5 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-12-18
6. Protokollsutdrag Direktionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-12-18 samt
Skrivelse till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds medlemskommuner med anledning
av Regeringens proposition 2020/21:30, Totalförsvaret 2021–2025

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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