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§ 115 Fastställelse av ärendelista

§ 115/2021

Fastställelse av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Med nedanstående förändringar fastställs ärendelistan.

Sammanfattning
Ordförande informerar om att det har inkommit tre initiativärenden. Det första är från Adela
Brkic Carlsson (L) om ökad undervisningstid – lovskola. Adela Brkic Carlsson (L) presenterar
initiativärendet. Ärendet läggs till som ärende 30 på dagordningen.
Det andra initiativärendet är från Wiktor Öberg (M) om att utreda övertagande av
småbåtshamn. Wiktor Öberg (M) presenterar initiativärendet. Ärendet läggs till som ärende
31 på dagordningen.
Det tredje initiativärendet är från Dan Ljung (V) om tilläggsbudget. Dan Ljung (V)
presenterar initiativärendet. Ärendet läggs till som ärende 32 på dagordningen.
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§ 116 Kommunstyrelsens information

§ 116/2021

Kommunstyrelsens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

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

§ 117/2021

Förvaltningens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens
information/verksamhetsrapporter.
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§ 118 Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling
efter Fredrik Palmqvist (SD)

§ 118/2021

Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp
samhällsutveckling efter Fredrik Palmqvist (SD)
Dnr 2021/74

Kommunstyrelsens beslut
Till ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling väljs Ingemar Gustafsson
(SD).

Sammanfattning
Fredrik Palmqvist (SD) avsade sig sin sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,
ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling och ersättare i
demokratiberedningen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25 § 49 befriades
han från uppdragen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29 § 93 valdes
Ingemar Gustafsson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska nu välja
en ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.

Förslag till beslut på mötet
Niclas Sunding (SD) föreslår att Ingemar Gustafsson (SD) väljs till ledamot i
kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.

Beslut lämnas till
Den valda
Kansliet
Löneassistent
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§ 119 Barnbilaga 2020 - bilaga till Årsredovisning 2020 Ulricehamns kommun

§ 119/2021

Barnbilaga 2020 - bilaga till Årsredovisning 2020
Ulricehamns kommun
Dnr 2021/42

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Barnbilaga 2020 godkänns och bifogas till Årsredovisningen 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Barnbilaga 2020 överlämnas till revisorerna.

Sammanfattning
Ulricehamns kommuns årsredovisning ska även innehålla en barnbilaga där arbetet i
enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) redovisas i samband
med bokslutet. Till kommunens årsredovisning 2020 var inte barnbilagan med och den
redovisas därför detta år separat i ett eget ärende.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-04-29 från barn- och utbildningschef
Barnbilaga 2020

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Barnbilaga 2020 godkänns och bifogas till Årsredovisningen 2020.

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Barnbilaga 2020 överlämnas till revisorerna.

Beslut lämnas till
Revisorerna
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 10 av 47

§ 120 Årlig översyn av mål och uppdrag 2021

§ 120/2021

Årlig översyn av mål och uppdrag 2021
Dnr 2021/201

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 godkänns
och avslutas enligt förslag.

Sammanfattning
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 har arbetet
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har
gått att genomföra.
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår.
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende.
De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilaga till
årsredovisning 2020.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-16 från kommunchef
Årlig översyn av mål och uppdrag 2021

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 godkänns
och avslutas enligt förslag.
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§ 121 Partistöd 2021

§ 121/2021

Partistöd 2021
Dnr 2021/152

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Partistöd 2021 betalas ut enligt följande:
Grundstöd
S
NU
C
M
SD
MP
V
L
KD

47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr

Summa grundstöd: 428 400 kr

Mandatstöd (antal mandat)
(10)
142 800 kr
(9)
128 520 kr
(8)
114 240 kr
(8)
114 240 kr
(6)
85 680 kr
(2)
28 560 kr
(2)
28 560 kr
(2)
28 560 kr
(2)
28 560 kr
Summa mandatstöd: 699 720 kr

Totalt: 1 128 120

Sammanfattning
I kommunallagen (KL) 4 kap. §§ 29-32 regleras det kommunala partistödet. Syftet med
partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tjänsteskrivelse 2021-04-01 från kanslichef
S - Redovisning och granskningsintyg
NU - Redovisning och granskningsintyg
C - Redovisning och granskningsintyg
M - Redovisning och granskningsintyg
SD - Redovisning och granskningsintyg
MP - Redovisning och granskningsintyg
V - Redovisning och granskningsintyg
L - Redovisning och granskningsintyg
KD - Redovisning och granskningsintyg

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Partistöd 2021 betalas ut enligt följande:
Grundstöd
S

47 600 kr
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NU
C
M
SD
MP
V
L
KD

47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr
47 600 kr

Summa grundstöd: 428 400 kr

(9)
(8)
(8)
(6)
(2)
(2)
(2)
(2)

128 520 kr
114 240 kr
114 240 kr
85 680 kr
28 560 kr
28 560 kr
28 560 kr
28 560 kr

Summa mandatstöd: 699 720 kr

Totalt: 1 128 120

Jäv
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen
av ärendet. Eftersom Liselotte Anderson (C) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen ersättare
in.
Mikael Levander (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen
av ärendet. Ziad Makrous (C) går in som tjänstgörande ledamot.
Mats Bogren (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av
ärendet. Jan-Åke Claesson (C) går in som tjänstgörande ledamot.
Aila Kiviharju (SD) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av
ärendet. Jan-Henric Henningson (SD) går in som tjänstgörande ledamot.
Niclas Sunding (SD) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av
ärendet. Ingemar Gustafsson (SD) går in som tjänstgörande ledamot.
Frida Edberg (KD) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av
ärendet. Catharina Örtendahl Rylid (M) går in som tjänstgörande ledamot.
Cristina Bernevång (KD) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen
av ärendet. Eftersom Cristina Bernevång (KD) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen
ersättare in.
Emma Claesson (S) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av
ärendet. Tommy Mårtensson (S) går in som tjänstgörande ledamot.
Leif Dahl (S) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.
Eftersom Leif Dahl (S) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen ersättare in.
Sten Selin (L) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av
ärendet. Eftersom Sten Selin (L) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen ersättare in.
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§ 122 Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället

§ 122/2021

Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället
Dnr 2021/23

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället antas.

Sammanfattning
Förvaltningen har utifrån ett budgetuppdrag tagit fram förslag för struktur för samverkan
mellan kommunen och civilsamhället i Ulricehamns kommun. Riktlinjen Struktur för
samverkan med civilsamhället är resultatet av en dialogprocess där representanter från
civilsamhället, kommunens verksamheter och politiker tillsammans har diskuterat sig fram
till formuleringarna.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelsen 2021-04-06 från kanslichef
Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället antas.
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§ 123 Justering av avgift för lovplats

§ 123/2021

Justering av avgift för lovplats
Dnr 2021/209

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Avgiften för lovplats höjs från 75 kronor till 100 kronor. Förändringen träder i kraft den 1 juli
2021.

Sammanfattning
Den 2 november 2020 antog kommunstyrelsen tillämpningsregler för fritidshem, förskola
och pedagogisk omsorg.
En del i tillämpningsreglerna gäller lovplats som erbjuds barn från förskoleklass till och med
det år eleven fyller tretton år. Lovplats erbjuds under lov, studiedagar och dagar då
personalen har kompetensutveckling. En avgift på 100 kronor uttages per beställd dag.
Skrivningen i tillämpningsreglerna stämmer dock inte överens med den avgift om 75 kronor
för lovplats som kommunfullmäktige beslutade om i samband med sitt beslut om taxor och
avgifter för 2021.
Förvaltningen föreslår således att kommunfullmäktige fattar beslut om att justera avgiften
för lovplats till 100 kronor och att förändringen träder i kraft den 1 juli 2021.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2021-04-08 från barn- och utbildningschef

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Avgiften för lovplats höjs från 75 kronor till 100 kronor. Förändringen träder i kraft den 1 juli
2021.
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§ 124 Svar på motion om ny modell för ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen

§ 124/2021

Svar på motion om ny modell för ett nytt arbetssätt
inom äldreomsorgen
Dnr 2019/548

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag att en arbetsgrupp bildas avslås med hänvisning till att förvaltningen
arbetar med dessa frågor strategiskt och anser inte att en arbetsgrupp behövs.
Motionens förslag om att ett vård- och omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och
hemsjukvård erbjuds att ingå i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva en ny
arbetsmodell avslås med hänvisning till beskrivet arbetssätt och de fördelar verksamheten
ser av att sprida ut försöksverksamhet på olika enheter.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L),
Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att en arbetsgrupp bildas för att ta fram en
modell för ett nytt arbetssätt. Och att ett vård-och omsorgsboende med vidhängande
hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att gå in i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att
pröva en ny arbetsmodell.
Förvaltningen föreslår att motionens förslag att bilda en arbetsgrupp avslås med hänvisning
till att förvaltningen arbetar med dessa frågor strategiskt och att en sådan arbetsgrupp därför
inte behövs. Förvaltningen föreslår vidare att motionens förslag om att ett vård- och
omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att ingå i en
tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva en ny arbetsmodell avslås med hänvisning till
beskrivet arbetssätt och de fördelar verksamheten ser av att sprida ut försöksverksamhet på
olika enheter.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-04-09 från socialchef
Motion om ny modell för ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen
Styrgrupp för välfärdsteknik

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag att en arbetsgrupp bildas avslås med hänvisning till att förvaltningen
arbetar med dessa frågor strategiskt och anser inte att en arbetsgrupp behövs.
Motionens förslag om att ett vård- och omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och
hemsjukvård erbjuds att ingå i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva en ny
arbetsmodell avslås med hänvisning till beskrivet arbetssätt och de fördelar verksamheten
ser av att sprida ut försöksverksamhet på olika enheter.
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Förslag till beslut på mötet
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till motionen.
Klas Redin (S) yrkar bifall till Adela Brkic Carlssons (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut eller
enligt Adela Brkic Carlssons (L) yrkande om bifall till motionen. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.
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§ 125 Svar på motion angående Wi-fi till alla boende på äldreboenden

§ 125/2021

Svar på motion angående Wi-fi till alla boende på
äldreboenden
Dnr 2020/500

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning med hänvisning till att man
behöver identifiera möjligheter och svårigheter med att införa trådlöst internet i alla
lägenheter på kommunens äldreboenden.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet vidare och återkomma till kommunstyrelsen
med en handlingsplan med lösningar på ekonomi, supporttjänster med mera.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Wi-fi installeras i alla
brukares lägenheter i kommunens äldreboenden.
Förvaltningen föreslår att man får i uppdrag att undersöka möjligheten till att installera
trådlöst internet i alla lägenheter på kommunens äldreboenden. Arbete pågår för att
identifiera möjligheter och svårigheter med ett sådant införande. Det finns flera aspekter som
vi behöver överväga och hitta lösningar på såsom ekonomi, supporttjänster med mera.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelsen 2021-03-09 från socialchef
Motion angående Wi-fi till alla boende på äldreboenden

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning med hänvisning till att man
behöver identifiera möjligheter och svårigheter med att införa trådlöst internet i alla
lägenheter på kommunens äldreboenden.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet vidare och återkomma till kommunstyrelsen
med en handlingsplan med lösningar på ekonomi, supporttjänster med mera.

Förslag till beslut på mötet
Dan Ljung (V) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 18 av 47

§ 126 Svar på motion om att utöka småbåtshamnen

§ 126/2021

Svar på motion om att utöka småbåtshamnen
Dnr 2020/480

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens första förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den planering som finns
gällande utökad tillgänglighet för iläggning, utökning med permanenta betongpontoner samt
utredning av möjlighet till framtida båtplatser vid Brunnsnäsområdet.
Motionens andra förslag avslås med hänvisning till att det inte har framkommit något
intresse från någon privat aktör att starta upp en småbåtshamn samt att det är svårt att se
någon lönsamhet i att bedriva småbåtshamn som privat aktör.
Motionens tredje förslag avslås med hänvisning till att det inte finns någon efterfrågan samt
att det innebär en påverkan på miljö och djurliv.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att utöka småbåtshamnen.
-Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur småbåtshamnen
skall utökas och utvecklas framåt.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse ifrån en privat aktör att
bygga en småbåtshamn samt att
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på möjliga placeringar för en ”Sjömack”.
Förvaltningen anser att det redan finns en plan för hur småbåtshamnen ska utökas och
utvecklas framåt utifrån de åtgärder som redan är genomförda och som planeras. Vad gäller
övriga yrkanden så ser inte förvaltningen att det ska undersökas ytterligare då det i dagsläget
inte finns förfrågan att driva en privat småbåtshamn, det finns även tveksamhet kring
ekonomisk bärighet. Att försöka etablera en Sjömack skulle innebära stora risker för miljön
och djurliv, en eventuell vinst med en sådan etablering står inte i proportion till de risker som
det innebär med en sådan etablering.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelsen 2020-12 10 från tf servicechef
Motion om att utöka småbåtshamnen
Underlag för motion om att utöka småbåtshamnen

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 19 av 47
Motionens första förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den planering som finns
gällande utökad tillgänglighet för iläggning, utökning med permanenta betongpontoner samt
utredning av möjlighet till framtida båtplatser vid Brunnsnäsområdet.
Motionens andra förslag avslås med hänvisning till att det inte har framkommit något
intresse från någon privat aktör att starta upp en småbåtshamn samt att det är svårt att se
någon lönsamhet i att bedriva småbåtshamn som privat aktör.
Motionens tredje förslag avslås med hänvisning till att det inte finns någon efterfrågan samt
att det innebär en påverkan på miljö och djurliv.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 20 av 47

§ 127 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-05-06

§ 127/2021

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-05-06
Dnr 2021/82

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

5.21
8.20
22.2
1

1.19
2
2.2

Delegationsbeslut 2020
Nr 935/2020
2020/424
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av
torgplats
Exploateringsingenjör 2020-08-10
Nr 930–931/2020, 932/2020, 933–934/2020
Tecknande och uppsägelse av kollektivavtal
Hr-chef 2020-12-04, 2020-12-18, 2020-12-14
Nr 936/2020
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola
Verksamhetschef 2020-08-13
Delegationsbeslut 2021
Juridiska ärenden
Nr 148/2021
2021/181
Beslut om polisanmälan mot den egna verksamheten
Verksamhetschef 2021-03-18
Allmänna ärenden
Nr 138/2021, 154/2021, 156–157/2021, 168/2021
2021/171, 2021/88, 2021/171
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer eller motsvarande
Enhetschef 2020-03-17, 2021-03-31
Verksamhetschef 2021-03-30

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 21 av 47

2.17

3
3.6
4
5
5.4
5.6

5.7

5.10

5.14

5.15

5.21
6
7
8

8.1

Nr 169/2021
2020/635
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas
2021-03-29
Ekonomiärenden
Nr 135/2021, 139/2021
Utse beslutsattestanter
Ekonomichef 2020-03-16, 2021-03-17
Upphandlingsärenden
Mark- och fastighetsärenden
Nr 129–130/2021
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning
Mark- och exploateringsingenjör 2021-03-16
Nr 170/2021
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera dessa
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-06
Nr 140–142/2021, 143/2021, 158/2021, 171–172/2021
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till
högstbjudande (över de i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda
markpris) eller till marknadspris efter värdering
Exploateringsingenjör 2021-02-11, 2021-03-05
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-06
Nr 127–128/2021, 150/2021, 165/2021
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt,
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt
Mark- och exploateringsingenjör 2021-03-16, 2021-03-24, 2021-03-26
Nr 147/2021
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov eller motsvarande
Mark- och exploateringsingenjör 2021-03-22
Nr 183/2021
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp och
teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens
fastigheter
Verksamhetschef 2021-03-04
Nr 146/2021, 159/2021, 166/2021, 181/2021, 182/2021, 284/2021, 185/2021
2021/184, 2021/161, 2021/196, 2021/211, 2021/218, 2021/204, 2021/205
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av
torgplats
Handläggare exploatering 2021-03-19, 2021-03-26, 2021-04-06, 2021-04-07,
2021-03-31
Fritidsärenden
Kulturärenden
Personalärenden
Nr 126/2021, 149/2021, 167/2021, 173–174/2021, 176/2021
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning
och vidareanställning (inom budget)
Enhetschef 2021-03-12, 2021-03-15, 2021-02-09, 2021-03-24, 2021-03-17
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
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8.4

8.8
8.19 b
8.20
9

9.3

9.4
10
11
12

12.11

12.14
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

22.1

Nr 136/2021
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden
och tillfälliga anställningar
HR-chef 2021-03-12
Nr 134/2021, 163/2021, 177/2021, 178/2021, 179/2021, 180/2021
Beslut o tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv
månader
Enhetschef 2021-03-16, 2021-03-16, 2021-03-31, 2021-03-26, 2021-03-29
Nr 145/2021
Uppsägning på grund av personliga skäl
Sektorchef 2021-03-10
Nr 131/2021, 132/2021, 133/2021, 137/2020
Tecknande och uppsägelse av kollektivavtal
HR-chef 2021-03-11, 2021-03-12, 2021-01-18, 2021-01-18
Planärenden
Nr 175/2021
2020/539
Beslut om planbesked
Sektorchef 2021-04-06
Nr 164/2021
Beslut om överenskommelse med sökande att planbesked lämnas senare än fyra
månader
Planchef 2021-03-26
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg,
funktionsnedsättning och äldreomsorg
Nr 144/2021
2021/83
Yttrande till rekryteringsmyndigheten
Enhetschef 2021-03-15
Nr 160/2021, 161/2021,162/2021
2021/11, 2021/10, 2021/154
Anmälan om missförhållanden inom omsorgen för äldre, funktionshindrade och
individ- och familjeomsorgen (Lex Sarah)
Verksamhetschef 2021-01-21, 2021-03-10
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklass
Grundskolan
Gymnasieskolan
Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 151/2021, 152–153/2021, 155/2021
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner
Tf verksamhetschef 2021-02-23, 2021-02-23
Verksamhetschef 2021-02-08

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 23 av 47

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

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
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§ 128 Förslag till yttrande Regional avfallsplan

§ 128/2021

Förslag till yttrande Regional avfallsplan
Dnr 2021/48

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Föreslaget yttrande översänds till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Sammanfattning
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2020-12-11 att för
egen del anta förslag till ny regional avfallsplan och att översända densamma på remiss till
medlemskommunerna.
Ulricehamns kommun ställer sig positiv till den gemensamma avfallsplanen men saknar mål
eller ställningstagande i avfallsplanen för hantering och omhändertagande av invasiva arter.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-02-08 från kanslichef
Avfallsplan_Boråsregionen_remissförslag

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Föreslaget yttrande översänds till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Förslag till beslut på mötet
Wiktor Öberg (M) yrkar att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Niclas Sunding (SD) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller överlämna det till
kommunfullmäktige. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att överlämna ärendet
till kommunfullmäktige.
Med anledning av detta justeras ordförandens förslag till beslut till ”Ordförandens förslag –
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut”. Ordföranden finner sedan att
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.

Beslut lämnas till
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
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§ 129 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020

§ 129/2021

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020
Dnr 2021/221

Kommunstyrelsens beslut
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2020 läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur
patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. På grund av rådande
pandemi har patientsäkerhetsberättelsen blivit försenad i år.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-04-09 från socialchef
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2020 läggs till handlingarna.

Beslut lämnas till
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 26 av 47

§ 130 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

§ 130/2021

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022
Dnr 2018/7

Kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun godkänner förlängningen av Handlingsplan för psykisk hälsa 20182022.

Sammanfattning
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll specificeras i
årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och SKL. En särskild del i
överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan
regionen och länets 49 kommuner. Kravet att ta fram regionala handlingsplaner syftar till att
stärka kommuner och regioner att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbete för att minska
psykisk ohälsa.
Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen fortfarande är aktuella. Därför har
den länsgemensamma styrgruppen för gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra
Götaland ställt sig den 15 oktober 2020 bakom en förlängning av den gällande
handlingsplanen till och med 2022, med mindre revideringar. Direktionen för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund behandlande ärenden den 12 februari 2021 och översänder sitt
beslut och rekommenderat förslag till kommunen.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelsen 2021-03-18 från socialchef
Protokollsutdrag § 6 210212 Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun godkänner förlängningen av Handlingsplan för psykisk hälsa 20182022.

Beslut lämnas till
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 131 Revidering av kommunalt bostadstillägg för personer med
funktionsnedsättning

§ 131/2021

Revidering av kommunalt bostadstillägg för personer
med funktionsnedsättning
Dnr 2021/214

Kommunstyrelsens beslut
Revideringen av regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning
antas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-08 § 222 att anta regler för kommunalt bostadstillägg
för personer med funktionsnedsättning (KBF). Förvaltningen har upptäckt att punkt 4.1
grundläggande i styrdokument för kommunalt bostadstillägg för personer med
funktionsnedsättning behöver tydliggöras. Samt göra ett förtydligande i bakgrunden vad KBF
står för.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelsen 2021-04-08 från socialchef
Styrdokument för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Revideringen av regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning
antas.

Beslut lämnas till
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
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§ 132 Svar på granskningsrapport likvärdig skola

§ 132/2021

Svar på granskningsrapport likvärdig skola
Dnr 2021/51

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om
likvärdig skola och översänder svaret till revisorerna.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av likvärdig skola. Granskningen har
genomförts i syfte att pröva om kommunstyrelsen erbjuder en likvärdig skola till eleverna
inom grundskolan.
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat likvärdigheten i skolväsendet i
Ulricehamns kommun.
Utifrån vad som framkommit vid granskningen bedömer KPMG att kommunstyrelsen
 Ska tillse att modersmål och studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med
lag och förordning (10 kap. 5 § Skollagen, 5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen).
 Ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande.
 Bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller både
form och omfattning av insats.
 Bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt beslut om
kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt och
särskilts beakta förutsättningar vid små skolenheter.
 Bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp
förutsättningar för likvärdig skola.
Kommunens revisorer vill att kommunstyrelsen, med anledning av det som beskrivs i
KPMG:s rapport Granskning av likvärdig skola, kommenterar och lämnar besked om
åtgärder beträffande de brister i verksamheten som redovisas.
Kommunens revisorer avser i första hand de brister som rör undervisningen i modersmål,
studiehandledning på modersmål och tillgång i tillräcklig omfattning av särskilt stöd för de
elever som behöver det.
Kommunens revisorer frågar även om kommunstyrelsen ser något samband mellan den
förhållandevis höga andelen elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser
som avsätts för verksamheten samt hur dessa fördelas.
Förvaltningen redovisar i en rapport vilka åtgärder som har vidtagits inom de bristområden
som beskrivs i rapporten Granskning av likvärdig skola, samt kostnaderna för insatserna.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 29 av 47
Kommunstyrelsen anser att det kan finans samband mellan den förhållandevis höga andelen
elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser som avsätts för verksamheten
samt hur dessa resurser fördelas.
Som återrapporteringen anger pågår det flera åtgärder och olika insatser för en högre
måluppfyllelse, både kompetensutveckling för personal men också gällande den fysiska- och
psykosociala lärmiljön för elever. Det har dock gått för lite tid för att se resultat av
åtgärderna. Mera resurser i form av budget skulle naturligtvis underlätta för verksamheten
att möta behoven hos alla elever, men det är heller inte per automatik att det leder till högre
måluppfyllelse vilket gör att sambandet mellan måluppfyllelse och resurser är en komplex
fråga.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2021-05-15 från barn- och utbildningschef
Återrapportering KPMG 2021 - granskning av likvärdig skola - sektor lärande
Följebrev granskningsrapport likvärdig skola
Revisionsrapport - Granskning av likvärdig skola

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om
likvärdig skola och översänder svaret till revisorerna.

Förslag till beslut på mötet
Mikael Levander (NU) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Klas Redin (S) yrkar på återremiss med motiveringen: I rapporten riktas hård kritik från
kommunens revisorer. På punkt efter punkt är bedömningen att kommunstyrelsen inte i
tillräcklig utsträckning har tillsett att huvudmannen kan erbjuda en likvärdig utbildning.
Ordförandens förslag om att ställa sig bakom svaret från förvaltningen och översända det till
revisorerna är inte tillräckligt. Mot bakgrund av att kommunen inte når de uppställda målen
när det gäller elevernas måluppfyllelse så behöver det föras breda politiska samtal om
eventuellt ytterligare åtgärder.
Jag yrkar att ärendet återremitteras för att möjliggöra breda politiska samtal när det gäller
svar på granskningsrapporten och måluppfyllelsen i skolan.
Adela Brkic Carlsson (L), Dan Ljung (V) och Frida Edberg (KD) yrkar bifall till Klas Redins
återremissyrkande.
Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Klas Redins (S) yrkande om
återremiss.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller återremittera
ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till
beslut och finner att så är fallet.

Reservation
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 30 av 47
Klas Redin (S), Emma Claesson (S), Inga-Kersti Skarland (S), Dan Ljung (V) och Adela Brkic
Carlsson (L) reserverar sig mot beslutet.

Beslut lämnas till
Revisionen
Kommunchef
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola
Hemsidan

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 31 av 47

§ 133 Begäran om en ny överenskommelsetid för förskoleverksamhet bedriven
i form av intraprenad

§ 133/2021

Begäran om en ny överenskommelsetid för
förskoleverksamhet bedriven i form av intraprenad
Dnr 2021/208

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till intraprenaden Emilia centrums begäran om en ny
överenskommelsetid och uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på ett nytt avtal för
perioden 2022-01-01 – 2023-12-31.

Sammanfattning
I policyn för intraprenader inom Ulricehamns kommun anges att ett intraprenadavtal
(överenskommelse) ska vara tidsbegränsat och normalt löpa över tre år. Det ska dock finnas
en möjlighet att begära en ny överenskommelsetid och denna begäran ska i så fall lämnas in
senast sex månader innan gällande överenskommelse löper ut.
Avsikten har varit att avveckla intraprenaden och således har Emilia centrum i dagsläget en
ettårig överenskommelse som löper ut den 31 december 2021. Under åren 2020 och 2021
planerade intraprenaden att använda de medel som finns i en resultatfond för att kunna
genomföra studiebesök och även förlägga personalens kompetensutveckling i Italien.
På grund av den rådande pandemin har det dock inte varit möjligt att genomföra detta under
2020 och svårigheterna kvarstår till stor del även under 2021. Bedömningen är att det först
under 2022 kan vara möjligt att planera och verka utan restriktioner och nedstängningar i
förskolan.
Vid en arbetsplatsträff inom verksamhetsområdet den 26 februari 2021 lyftes frågan om att
lämna in en ansökan om en förlängning av intraprenaden under ytterligare två år med tanke
på begränsningarna för intraprenaden under pandemin. Efter en dialog om de ekonomiska
förutsättningar och troliga neddragningar i en framtid var personalgruppen enig i att vilja
ansöka om att verka som intraprenad i två år till.
Företrädare för intraprenaden Emilia centrum har således lämnat in en begäran om en ny
överenskommelsetid på två år, från den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-04-08 från barn- och utbildningschef
Intraprenad_Begäran om förlängning_2022-2023

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 32 av 47

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till intraprenaden Emilia centrums begäran om en ny
överenskommelsetid och uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på ett nytt avtal för
perioden 2022-01-01 – 2023-12-31.

Förslag till beslut på mötet
Sebastian Gustavsson (M), Mikael Levander (NU) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall
till ordförandens förslag till beslut.

Beslut lämnas till
Emilia centrum
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef förskola
Ekonomifunktionen
HR-funktionen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 33 av 47

§ 134 Antagande detaljplanändring Rönnåsens industriområde, del av Ubbarp
8:16, Ulricehamn

§ 134/2021

Antagande detaljplanändring Rönnåsens
industriområde, del av Ubbarp 8:16, Ulricehamn
Dnr 2019/528

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplaneändringen för Rönnåsens industriområde, som berör del av fastigheten Ubbarp
8:16, antas.

Sammanfattning
Huvudsyftet med planändringen är att tillåta en högre exploateringsgrad och att ändra
allmän platsmark natur till kvartersmark för industri. Detta i syfte att effektivare kunna
nyttja marken för ändamålet och därmed förtäta redan befintligt industriområde, vilket anses
resurseffektivt.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-03-31 från samhällsbyggnadschef
Planbeskrivning antagande detaljplan för Rönnåsens industriområde
Komplettering till planbeskrivning antagande för detaljplan för Rönnåsens
industriområde
4 Plankarta antagande för Rönnåsens industriområde del 1
5 Plankarta antagande för Rönnåsens industriområde del 2
6 Plankarta antagande för Rönnåsens industriområde del 3
7
Plankarta antagande för Rönnåsens industriområde del 4
8 Plankarta antagande för Rönnåsens industriområde översikt
9 Genomförandebeskrivning antagande detaljplan för Rönnåsens industriområde
10 Granskningsutlåtande antagande för detaljplanändring för Rönnåsens industriområde

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplaneändringen för Rönnåsens industriområde, som berör del av fastigheten Ubbarp
8:16, antas.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 34 av 47

§ 135 Ansökan om investeringsmedel till utbyte av kylmaskin i gamla ishallen

§ 135/2021

Ansökan om investeringsmedel till utbyte av
kylmaskin i gamla ishallen
Dnr 2021/192

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyte av kylmaskin i gamla ishallen, 5,0 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 utbyte av kylmaskin i gamla ishallen, 5,0
mnkr. Investeringen möjliggör säkerställd drift, en högre effekt från kylmaskinen och
därigenom bättre isförhållanden. Befintlig kylmaskin är ungefär 20 år gammal och är i behov
av utbyte. Risken för akuta driftstörningar och dyra reparationer är stor.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelsen 2021-03-25 från tf servicechef
Investeringskalkyl för utbyte av kylmaskin i gamla ishallen

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyte av kylmaskin i gamla ishallen, 5,0 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten
för 2021.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 35 av 47
Verksamhetschef fastighet

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 36 av 47

§ 136 Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2021

§ 136/2021

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2021
Dnr 2021/138

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten 2021.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr. Investeringen
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Tjänsteskrivelse 2021-03-03 från servicechef
Inventarier 2021 - Övergripande kontorsmöbler
Inventarier sektor lärande 2021
Inventarier sektor välfärd 2021
Investeringskalkyl verksamhetsinventarier 2021

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten 2021.

Jäv
Mats Bogren (NU) anmäler jäv lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av
ärendet. Liselotte Andersson (C) går in som tjänstgörande ledamot.

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 37 av 47

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 38 av 47

§ 137 Svar på medborgarförslag om att göra vägen mellan Falköping och
Ulricehamn mer tilltalande

§ 137/2021

Svar på medborgarförslag om att göra vägen mellan
Falköping och Ulricehamn mer tilltalande
Dnr 2021/18

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att medel anvisas till projekt
entré Ulricehamn i kommunens budget och investeringsplan för 2021-2023.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att vägen från
Falköping till Ulricehamn görs mer tilltalande genom att exempelvis vägen smalnas av och en
allé planteras från cirkulationsplatsen vid Alängsgatan in till Ulricehamns centrum.
Därigenom menar förslagsställaren att fler besökare skulle välja att stanna i Ulricehamn och
jämför med resultatet i andra kommuner såsom Falköping, Skara, Skövde och Mariestad.
I kommunens budget och investeringsplan för 2021-2023 finns totalt 10,5 milj kronor avsatt
till projekt entré Ulricehamn som syftar till gestaltningsmässiga förbättringar av den norra
infarten till centralorten. Avsikten är att den utformning av vägen som finns mellan
Ulricehamnsmotet och Alängsgatan ska fortsätta hela vägen in till Marknadsplatsen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelsen 2021-03-17 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om att göra vägen mellan Falköping och Ulricehamn mer tilltalande

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att medel anvisas till projekt
entré Ulricehamn i kommunens budget och investeringsplan för 2021-2023.

Beslut lämnas till
Lage Eidevåg
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 39 av 47

§ 138 Svar på medborgarförslag om en ny väg från väg 157 till Hesters
industriområde

§ 138/2021

Svar på medborgarförslag om en ny väg från väg 157
till Hesters industriområde
Dnr 2021/17

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att en möjlig ny sträckning av
väg 157 öster om centralorten finns utpekad i kommunens översiktsplan.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg en ny väg från väg 157
till Hesters industriområde, förbi eller genom Lassalyckan eller att väg 1736 från Marbäck via
Kinnared till väg 40 breddas för att minska genomfartstrafiken i Ulricehamns innerstad.
I kommunens översiktsplan från 2015 redovisas en möjlig ny sträckning av väg 157 öster om
Ulricehamns centralort, mellan Marbäck och Hössnamotet. Att finansiera och bygga ut vägen
är i första hand ett statligt ansvar. För kommunen är det en ständigt aktuell fråga att påtala
för staten att förbifarten bör prioriteras. När utbyggnad av vägen kan bli aktuellt är osäkert
då den inte finns med i regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018 – 2029.
När vägen är färdigställd kommer trafiken inne i Ulricehamn att minska något men en
majoritet av fordonen som kör där idag har start- eller målpunkt inne i centralorten och
kommer finnas kvar på de aktuella gatorna.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelsen 2021-03-17 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om ny väg från väg 157 till Hesters industriområde

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att en möjlig ny sträckning av
väg 157 öster om centralorten finns utpekad i kommunens översiktsplan.

Beslut lämnas till
Lage Eidevåg
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 40 av 47

§ 139 Svar på medborgarförslag om att bredda väg med broövergång till
Åsastugan-Brunnsnäs

§ 139/2021

Svar på medborgarförslag om att bredda väg med
broövergång till Åsastugan-Brunnsnäs
Dnr 2021/16

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till uppdraget att utarbeta
ett planprogram för området kring Brunnsnäs.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att vägen mellan
Brunnvägen och Åsastugan breddas för bättre trafiksäkerhet.
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett planprogram för området
kring Brunnsnäs som underlag inför kommande detaljplanläggning med syfte att exploatera
delar av området. Inom ramen för detta arbete kommer exempelvis behovet av ny eller
förbättrad infrastruktur att utredas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelsen 2021-03-17 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om att bredda väg med broövergång till Åsastugan-Brunnsnäs vid
Växthusgatan 221

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till uppdraget att utarbeta
ett planprogram för området kring Brunnsnäs.

Beslut lämnas till
Lage Eidevåg
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 41 av 47

§ 140 Svar på medborgarförslag om att en förening ska få hyra byggnaden f d
godsmagasinet i Timmele

§ 140/2021

Svar på medborgarförslag om att en förening ska få
hyra byggnaden f d godsmagasinet i Timmele
Dnr 2015/322

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte längre finns något intresse av
förslagsställaren att bilda en kulturförening som skall hyra före detta godsmagasinet i
Timmele.

Sammanfattning
Det före detta godsmagasinet i Timmele står tomt och riskerar att förfalla. Först och främst
behövde taket åtgärdas vid tiden för medborgarförslaget men även väggarna målas. Bengt
Hallin och några andra kulturintresserade personer avsåg att starta en förening för
bevarande av byggnaden och la därför ett medborgarförslag att föreningen skulle få hyra
byggnaden av kommunen för 1 krona per år och bedriva verksamhet i byggnaden.
Verksamhet fastighet har genomfört en takomläggning för ungefär 5 år sedan som skyddar
byggnaden och förlänger livslängden. Vissa reparationer av trädetaljer utfördes i samband
med takomläggningen. Fastighetschefen har vid två tillfällen talat med Bengt Hallin och
konstaterat att det inte längre finns något intresse av att hyra byggnaden.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelsen 2021-04-05 från tf servicechef
Medborgarförslag om att en förening ska få hyra byggnaden f d godsmagasinet i
Timmele

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte längre finns något intresse av
förslagsställaren att bilda en kulturförening som skall hyra före detta godsmagasinet i
Timmele.

Beslut lämnas till
Bengt Hallin
Servicechef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 42 av 47

§ 141 Svar på medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen för motortrafik

§ 141/2021

Svar på medborgarförslag om att stänga av
Brunnvägen för motortrafik
Dnr 2021/15

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att trafiksituationen på Brunnvägen inte
motiverar kostnaden för att utreda och bygga vägen i ny sträckning. Därmed är det heller inte
möjligt att stänga av Brunnvägen.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att en ny väg byggs
mellan Brunnvägen och väg 1704 (gamla väg 40), strax väster om tätortsgränsen, varefter
Brunnvägen stängs av för motortrafik för att minska genomfartstrafiken genom Villastaden.
Kommunstyrelsen har 2019-09-05, § 212, behandlat ett snarlikt förslag från samma
förslagsställare.
Brunnvägen trafikeras på aktuell sträcka av ca 1 700 fordon per dygn varav 7,5 % utgör tung
trafik, däribland ca 20 turer per dag med kollektivtrafik. Vägen fyller en viktig funktion som
kommunikationsled mellan centralorten och området väster om Åsunden. I kommunens
översiktsplan samt i de kommunala riktlinjerna för allmänt vägnät avses vägen bibehållas.
Att utreda och bygga en ny väg enligt förslaget är förenat med kostnader. Åtgärden kommer
därmed konkurrera med andra angelägna kommunala investeringar. I jämförelse med andra
vägar i kommunen med inslag av genomfartstrafik är trafikmängden på Brunnvägen inte
anmärkningsvärt hög. Vägsträckan är heller inte överrepresenterad i olycksstatistiken. Vid
samtliga bostäder utmed Brunnvägen är bullernivån, enligt kommunens senast genomförda
kartläggning, lägre än de gränsvärden då krav på åtgärder inträder.
Nuvarande trafiksituation på Brunnvägen motiverar således inte kostnaden för att utreda och
bygga vägen i ny sträckning. Därigenom är det heller inte möjligt att stänga av Brunnvägen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-26 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om att stänga av Brunnvägen för motortrafik

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att trafiksituationen på Brunnvägen inte
motiverar kostnaden för att utreda och bygga vägen i ny sträckning. Därmed är det heller inte
möjligt att stänga av Brunnvägen.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 43 av 47

Beslut lämnas till
Lage Eidevåg
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 44 av 47

§ 142 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-05-06

§ 142/2021

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-0506
Dnr 2020/611

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
1 Protokoll medlemssamrådråd Sjuhärads samordningsförbund 2021-03-25
2 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2021-03-26

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 45 av 47

§ 143 Initiativärende - Ökad undervisningstid / lovskola

§ 143/2021

Initiativärende - Ökad undervisningstid / lovskola
Dnr 2021/279

Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning
Adela Brkic Carlsson (L) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om ökad
undervisningstid / lovskola.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende - Ökad undervisningstid / lovskola

Ordförandens förslag till beslut
Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-06
Sida 46 av 47

§ 144 Initiativärende - Utreda övertagandet av småbåtshamn

§ 144/2021

Initiativärende - Utreda övertagandet av
småbåtshamn
Dnr 2021/277

Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning
Wiktor Öberg (M) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om att utreda intresset
och möjligheten till att sälja vår småbåtshamn till en privat aktör och att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram ytterligare tänkbara placeringar för småbåtshamnar i Åsunden.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende - Utreda övertagandet av småbåtshamn

Ordförandes förslag till beslut
Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 145 Initiativärende gällande en tilläggsbudget för Ulricehamns kommun

§ 145/2021

Initiativärende gällande en tilläggsbudget för
Ulricehamns kommun
Dnr 2021/280

Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning
Dan Ljung (V) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om en tilläggsbudget för
Ulricehamns kommun.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende gällande en tilläggsbudget för Ulricehamns kommun

Ordförandens förslag till beslut
Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

