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§ 51 Information från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

§ 51/2021

Information från Södra Älvsborgs Räddningsförbund
(SÄRF)
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen lägg till handlingarna.

Sammanfattning
Förbundsdirektör för Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF) Jill Jingbrant informerar
om verksamheten.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52 Information

§ 52/2021

Information
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Ny kommunchef Gustaf Olsson presenterar sig och informerar om läget och arbetet i
kommunen med anledning av Covid-19.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53 Motion om visselblåsarfunktion

§ 53/2021

Motion om visselblåsarfunktion
Dnr 2021/165

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att det i kommunens
folkvaldas reglemente skrivs in att de (revisorerna) särskilt ska granska kommunens system
för hantering av, och bemötande av visselblåsare.

Beslutsunderlag
1

Motion om visselblåsarfunktion

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54 Motion om att det skall finnas en klausul i upphandlingen som anger hur
många lärlingar som företagen skall ta emot vid olika byggprojekt

§ 54/2021

Motion om att det skall finnas en klausul i
upphandlingen som anger hur många lärlingar som
företagen skall ta emot vid olika byggprojekt
Dnr 2021/170

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Dan Ljung (V) att i samtliga byggprojekt där
Ulricehamns kommun eller dess bolag är inblandade antingen som byggherre eller där man
anvisar mark ska det finnas en klausul i upphandlingen som anger hur många lärlingar som
företagen skall ta emot.

Beslutsunderlag
1

Motion om att det skall finnas en klausul i upphandlingen som anger hur många
lärlingar som företagen skall ta emot vid olika byggprojekt

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55 Motion - Rasismen har ingen plats i Ulricehamn

§ 55/2021

Motion - Rasismen har ingen plats i Ulricehamn
Dnr 2021/187

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inga-Kersti Skarland (S) och Mattias GreenAndersson (S) att:
- förvaltningen arbetar för att anställa fler med invandrarbakgrund i ledande roller i
kommunen.
- förvaltningen arbetar för att anställa fler med invandrarbakgrund i kommunens samtliga
verksamheter.

Beslutsunderlag
1

Motion - Rasismen har ingen plats i Ulricehamn

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56 Motion om föreningsbidrag

§ 56/2021

Motion om föreningsbidrag
Dnr 2021/188

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunfullmäktige
beslutar:
- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd sker genom
tillsättandet av en beredning.
- Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande bestämmelser i
stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken.

Beslutsunderlag
1

Motion om föreningsbidrag

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57 Medborgarförslag om att motorverksamhet inkorporeras i förslag till ny
översiktsplan för Ulricehamn 2040

§ 57/2021

Medborgarförslag om att motorverksamhet
inkorporeras i förslag till ny översiktsplan för
Ulricehamn 2040
Dnr 2021/127

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hans Torsborn, som representant för
Enduros styrelse, att kommunens folkvalda politiker i och med ett akut behov av en lösning,
ger förvaltningen i uppdrag att inrymma ”motorverksamhet” i den nya översiktsplanen samt
skyndsamt utreder möjligheten för Ulricehamns Motorklubb att få tillgång till alternativ
mark som passar för enduroverksamhet, en verksamhet som idag är starkt fokuserad på
barn- och ungdomsutövning. Utan ett skyndsamt agerande från kommunens sida riskerar vi
att förlora en starkt växande sektion inom klubben samtidigt som Ulricehamns anseende som
en aktiv motorsportstad decimeras.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om att motorverksamhet inkorporeras i förslag till ny översiktsplan
för Ulricehamn 2040

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Hans Torsborn
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande motion om sänkt rösträtt

§ 58/2021

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande
motion om sänkt rösträtt
Dnr 2021/163

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till
handlingarna.

Sammanfattning
Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunen
och förvaltningen har gjort något med motionen gällande sänkt rösträtt.

Beslutsunderlag
1

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande motion om sänkt rösträtt

Ordförandens förslag till beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till
handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om fältassistenter

§ 59/2021

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om
fältassistenter
Dnr 2021/191

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till
handlingarna.

Sammanfattning
Ingemar Basth (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om varför
Ulricehamns kommun i stort sett har avvecklat den resurs som heter fältassistenter.

Beslutsunderlag
1

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om fältassistenter

Ordförandens förslag till beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till
handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60 Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 SoL och LSS

§ 60/2021

Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 SoL och LSS
Dnr 2021/54

Kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 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 2021-01-28 från socialchef
Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 SoL och LSS

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Beslut lämnas till
Socialchef
Kommunens revisorer

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61 Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun

§ 61/2021

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

Kommunfullmäktiges beslut
Förvaltningen får i uppdrag:
-

Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i
Timmele
Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna
Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande
Stenbocksskola
Att utreda behovet av en resursskola/skolakut
Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som
inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera ärendet för att
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen
avseende 7-9 skolorna i kommunen.
Förvaltningen får i uppdrag:
-

Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i
Timmele
Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna
Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande
Stenbocksskola
Att utreda behovet av en resursskola/skolakut

Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som inrymmer
samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2021-02-03 från tf. kommunchef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förvaltningen får i uppdrag:
-

Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i
Timmele
Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna
Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande
Stenbocksskola
Att utreda behovet av en resursskola/skolakut
Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som
inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas

Protokollsanteckning
Moderaterna och Kristdemokraterna anser även fortsatt att två nya högstadieskolor – båda
placerade i centralorten – vore det bästa för både elever, lärare och kommun. I nuläget tycks
detta förslag emellertid inte kunna samla en majoritet, varför vi väljer att ta ett steg tillbaka.
Elever, föräldrar och personal är annars de som blir lidande för att politiken drar prestigen i
långbänk. Därmed är förhoppningen att vi nu kan komma vidare i en för kommunen mycket
angelägen fråga.
Kommunens högstadieelever, såväl nuvarande som kommande, förtjänar att vi politiker
sätter undervisningens innehåll främst och att vi tillhandahåller resurser och skapar de bästa
förutsättningarna för att våra elever ska kunna nå kunskapsmålen. Dessa frågor måste
prioriteras och ersätta den upptagenhet vid geografisk placering som den senaste tiden
hämmat det utbildningspolitiska samtalet i kommunen. Ett exempel på ett sådant angeläget
perspektivskifte är, enligt en nyligen publicerad revisionsrapport, till exempel att kommunen
avsätter tillräckliga resurser för att ge adekvat hjälp till elever i behov av särskilt stöd.

Förslag till beslut på mötet
Sebastian Gustavsson (M) och Cristina Bernevång (KD) vill få en protokollsanteckning införd
i protokollet. Ordförande godkänner detta.
Mikael Levander (NU), Niclas Sunding (SD), Jan-Olof Sundh (V), Mikael Dahl (C) och Mats
Bogren (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut.
Klas Redin (S) yrkar som förslag till beslut att förvaltningen får i uppdrag:
- Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i Ulricehamns kommun med
placering i Ulricehamns tätort. Planeringen av ytorna ska göra det möjligt att i framtiden
rymma 550 elever per skolenhet.
- Att planera så att en av de två högstadieskolorna i centralorten skall gå att bygga ut vid
behov.
- Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande
Stenbocksskolan.
- Att beslut, från KF 2018-01-25 § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som
inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Emma Claesson (S), Adela Brkic Carlsson (L) och Aira Eriksson (S) yrkar bifall till Klas
Redins (S) yrkande.
Wiktor Öberg (M) yrkar som tilläggsyrkande att Ulricehamns kommun ställer sig positiv till
att privata aktörer etablerar högstadieverksamhet i kommunen.
Mikael Dahl (C), Roland Karlsson (C), Niclas Sunding (SD) Cristina Bernevång (KD) och Aila
Kiviharju (SD) yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) tilläggsyrkande.
Jan-Olof Sundh (V), Inga-Kersti Skarland (S) och Emma Claesson (S) yrkar avslag på Wiktor
Öbergs (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande informerar om att han först kommer att ställa kommunstyrelsens förslag till
beslut mot Klas Redin (S) förslag till beslut. Därefter kommer han att fråga om
kommunfullmäktige avser anta eller avslå Wiktor Öbergs (M) tilläggsyrkande.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut eller enligt Klas Redins (S) förslag till beslut. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Klas Redins (S) förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Med 26 ja-röster, 11 nej-röster och 11 som avstår har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ledamöter/tjänstgörande
ersättare
Richard Hallifax
Wiktor Öberg
Sebastian Gustavson
Eduard Piper
Margareta Juliusson
Eva Grönbäck
Sören Johansson vice ordf.
Ingvar Ideström
Roland Karlsson
Mikael Dahl
Ziad Makrous
Bengt Leander
Börje Eckerlid
Jan-Åke Claesson
Liselotte Andersson
Ann Stockzelius
Adela Brkic Carlsson
Ordförande sign

Justerande sign

Ja
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
L

Nej

Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande
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Roland Eriksson
Cristina Bernevång
Per-Ove Ståhlbrand
Inga-Kersti Skarland
Mattias Green-Andersson
Aira Eriksson
Emma Claesson
Klas Redin
Tommy Mårtensson
Per-Ola Johansson
Mattias Remar
Jan Brobjer
Jenny Kvist
Jan-Olof Sundh
Dan Ljung
Arne Fransson
Ingemar Basth
Niclas Sunding
Aila Kiviharju
Bengt Bogren
Peter Nilsson
Elisabeth Nilsson
Mikael Levander
Charlotta Sunding
Mats Bogren
Annie Faundes
Elisabeth Stålbrand
Bella Cotter
Johan Helmrot
Therese Westman
Dario Mihajlovic, ordförande

L
KD
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
SD
SD
SD
SD
SD
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden ställer nu frågan om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Wiktor Öbergs
(M) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet.
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstningsresultat
Med 23 ja-röster, 24 nej-röster och 1 avstår har kommunfullmäktige beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
Ledamöter/tjänstgörande
ersättare
Richard Hallifax
M
Wiktor Öberg
M
Ordförande sign

Justerande sign

Ja

Nej

Avstår

X
X
Utdragsbestyrkande
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Sebastian Gustavson
Eduard Piper
Margareta Juliusson
Eva Grönbäck
Sören Johansson vice ordf.
Ingvar Ideström
Roland Karlsson
Mikael Dahl
Ziad Makrous
Bengt Leander
Börje Eckerlid
Jan-Åke Claesson
Liselotte Andersson
Ann Stockzelius
Adela Brkic Carlsson
Roland Eriksson
Cristina Bernevång
Per-Ove Ståhlbrand
Inga-Kersti Skarland
Mattias Green-Andersson
Aira Eriksson
Emma Claesson
Klas Redin
Tommy Mårtensson
Per-Ola Johansson
Mattias Remar
Jan Brobjer
Jenny Kvist
Jan-Olof Sundh
Dan Ljung
Arne Fransson
Ingemar Basth
Niclas Sunding
Aila Kiviharju
Bengt Bogren
Peter Nilsson
Elisabeth Nilsson
Mikael Levander
Charlotta Sunding
Mats Bogren
Annie Faundes
Elisabeth Stålbrand
Bella Cotter
Johan Helmrot
Therese Westman
Dario Mihajlovic, ordförande

M
M
M
M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
L
L
KD
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
SD
SD
SD
SD
SD
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reservation
Inga-Kersti Skarland (S) informerar om att den socialdemokratiska fullmäktigegruppen
reserverar sig mot beslutet genom en skriftlig reservation.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Den skriftliga reservationen lyder:
De befolkningsprognoser som kommunens förvaltning arbetat fram visar tydligt på att det är
i centralorten som elevantalet i högstadiet kommer att öka de närmaste 20 åren. Samtidigt
visar de på ett minskande elevunderlag i de norra delarna av kommunen. Vi har inte fått ta
del av några åtgärder för att öka elevantalet i upptagningsområdet till en högstadieskola i
Timmele. Det finns alltså inga prognoser som ger ett tillräckligt elevunderlag för att skapa en
skola med långsiktigt hållbar organisation, för att säkerställa kompetensförsörjningen av
lärare och kunna erbjuda lärare attraktiva ämneskombinationer och heltidstjänster. Beslutet
som nu tagits innehåller inget av detta.
För oss socialdemokrater är det viktigt att vid ett beslut om en så här långsiktig
högstadielösning som det handlar om, elever i Ulricehamns kommun ska vistas i dessa
lokaler i årtionden framöver, skapas skolor som baseras på de senaste rönen inom
skolforskningen. Det handlar om att skapa bra lärmiljöer och bra arbetsmiljö för alla som
jobbar i skolorna. Att bygga hållbara lösningar för att skapa trygghet och trivsel som främjar
ett gott lärande. Beslutet som nu tagits säkerställer inte detta då det öppnar för
ombyggnation av gamla skolbyggnader.
Bygg- och driftskostnader för tre skolor finns inte redovisade inför beslutet.
Mot bakgrund av detta så reserverar sig den socialdemokratiska fullmäktigegruppen mot
beslutet till förmån för Klas Redins yrkande att det ska byggas två 7-9 skolor i kommunen,
båda placerade i centralorten.

Beslut lämnas till
Kommunchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

§ 62/2021

Budget och verksamhetsplan år 2021 för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Dnr 2021/5

Kommunfullmäktiges beslut
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
godkänns.

Sammanfattning
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 december
2020 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända
densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-02-05 från tf. kommunchef
Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021
Budget och verksamhetsplan 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
godkänns.

Beslut lämnas till
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63 Svar på motion angående det kommunala aktivitetsstödet

§ 63/2021

Svar på motion angående det kommunala
aktivitetsstödet
Dnr 2020/173

Kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg och Katrin Lorentzon (M) att det
lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av
kommunens barn- och ungdomsföreningar. När myndigheterna uppmanar folk att stanna
hemma leder detta till att föreningarnas sammankomster ställs in och att stödet påverkas.
Motionärerna föreslår att kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för
aktivitetsstöd skall användas och har fem yrkanden.
1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för
aktivitetsstöd skall användas.
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021.
2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med
ungefär lika stort stöd som 2019.
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021.
3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar
krisen som varit/är
Yrkandet anses därmed vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kultur
och fritid gör avvägningar från fall till fall.
4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på
bred front till föreningslivet
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd.
5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till
att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2020-05-25 från servicechef
Motion angående det kommunala aktivitetsstödet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd.

Beslut lämnas till
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Fredrik Palmqvist (SD)

§ 64/2021

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Fredrik
Palmqvist (SD)
Dnr 2021/74

Kommunfullmäktiges beslut
Val av ny ersättare till kommunstyrelsen bordläggs till nästa sammanträde med
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25 § 49 befriades Fredrik Palmqvist (SD)
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ersättare i
demokratiberedningen. Valet av ny ersättare i kommunstyrelsen bordlades till
nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige.

Förslag till beslut på mötet
Niclas Sunding (SD) förslår att val av ny ersättare i kommunstyrelsen bordläggs till nästa
sammanträde med kommunfullmäktige.

Beslut lämnas till
Miljö- och byggnämnd
Kansliet (2)
Löneassistent
Den valda

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65 Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2021-2025

§ 65/2021

Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2021-2025
Dnr 2021/134

Kommunfullmäktiges beslut
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2021-04-01 till och med 2025-03-31
utses följande personer:
S – Celso Silva Goncalves
S – Ruza Glavic
M – Roger Wilhelmsson
MP – Eva Udd
V – Evelina Karlsson
C – Vakant, val av ny huvudman för Centerpartiet bordläggs till nästa sammanträde med
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
2021-03-02 lämnade Ulricehamns Sparbank in en skrivelse om att kommunfullmäktige ska
utse sex huvudmän för perioden 2021-04-01 – 2025-03-31. I skrivelsen framgår vilka krav
som finns för att få vara huvudman.
Fördelning av mandat ser ut så här:
S 2, MP, 1, M 1, C 1, V 1

Beslutsunderlag
1

Protokollsutdrag VAB 2021-03-17 § 3 huvudmän i Ulricehamns Sparbank

Val- och arvodesberedningens förslag till beslut
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2021-04-01 till och med 2025-03-31
utses följande personer:
S – Celso Silva Goncalves
S – Ruza Glavic
M – Roger Wilhelmsson
MP – Eva Udd
V – Evelina Karlsson
C – Vakant, förslag på ny huvudman lämnas senare.

Beslut lämnas till
Valda huvudmän
Ulricehamns Sparbank
Kanslichef
Kansliet
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66 Avsägelse av uppdrag som ordförande i Ulricehamns Energi AB, styrelsen Pernilla Nimmermark

§ 66/2021

Avsägelse av uppdrag som ordförande i Ulricehamns
Energi AB, styrelsen - Pernilla Nimmermark
Dnr 2021/144

Kommunfullmäktiges beslut
Pernilla Nimmermark (NU) entledigas från uppdraget som ledamot och ordförande i
Ulricehamns Energi AB (UEAB) från och med deras ordinarie årsstämma den 15 april.
Johan Helmrot (NU), Korpebo 105, Marbäck, väljs till ny ledamot och ordförande i
Ulricehamns Energi AB (UEAB), att tillträda från och med odinarie årsstämma den 15 april.

Sammanfattning
I skrivelse 2021-03-04 avsäger sig Pernilla Nimmermark (NU) uppdraget som ordförande i
styrelsen, Ulricehamns Energi AB.

Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Pernilla Nimmermark (NU) befrias från uppdraget som ordförande i Ulricehamns Energi AB
(UEAB) från och med deras ordinarie årsstämma den 15 april.
Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Som ledamot och ordförande i Ulricehamns Energi AB (UEAB) föreslår val- och
arvodesberedningen Johan Helmrot (NU), Korpebo 105, Marbäck.

Beslutsunderlag
1
2

Avsägelse av uppdrag som ordförande i Ulricehamns Energi AB, styrelsen
Protokollsutdrag VAB 2021-03-24 § 6 styrelseledamot och ordförande i
Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Beslutet lämnas till
Pernilla Nimmermark
Johan Helmrot
Ulricehamns Energi AB
löneassistent
kansliet (2)

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

