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Paragrafer 118-143 

  
Beslutande 
ledamöter 

Sören Johansson M Ordförande 
Frida Edberg KD  
Cristina Bernevång KD  
Adela Brkic Carlsson L  
Arne Fransson MP  
Ingemar Basth MP  
Jan-Olof Sundh V §§ 118-128, 130-143 
Roland Karlsson C §§ 118-128, 130-143 
Mikael Dahl C  
Bengt Leander C  
Ziad Makrous C  
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Ann Stockzelius C  
Margareta Juliusson M  
Eva Grönbäck M  
Catharina Örtendahl Rylid M  
Sebastian Gustavsson M §§ 118-129, 131-143 
Richard Hallifax M  
Wiktor Öberg M §§ 118-128, 130-143 
Mikael Levander NU §§ 118-128, 130-143 
Inga-Maj Larsson NU  
Mats Bogren NU  
Annie Faundes NU  
Elisabeth Stålbrand NU §§ 118-129, 131-143 
Bella Cotter NU  
Armel Hombessa NU  
Peter Nilsson SD  
Elisabeth Nilsson SD  
Aila Kiviharju SD  
Bengt Bogren SD  
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Niclas Sunding SD  
Inga-Kersti Skarland S  
Mattias Green-Andersson S  
Aira Eriksson S  
Leif Dahl S  
Klas Redin S  
Tommy Mårtensson S  
Per-Ola Johansson S  
Mattias Remar S  

  
Tjänstgörande  
ersättare 

Birgit Andersson L Ersätter Roland Eriksson 
Dan Ljung V Ersätter Evelina Karlsson 
Gunnar Andersson C Ersätter Jan-Åke Claesson 
Erik Öhlund C Ersätter Börje Eckerlid 
Ingvar Ideström M Ersätter Eduard Piper §§ 118-130, 

132-143 
Charlotta Sunding NU Ersätter Dario Mihajlovic 
Johan Helmrot NU Ersätter Mario Malnar 
Daniel Claesson S Ersätter Emma Claesson 
Jenny Kvist S Ersätter Hanna Schoultz 
Anette Hellqvist M Ersätter Wiktor Öberg § 129, 

Sebastian Gustavsson § 130 och 
Ingvar Ideström § 131 p.g.a. jäv 

Ing-Britt Jonsson V Ersätter Jan-Olof Sundh § 129 
p.g.a. jäv 

  
Ersättare Anette Hellqvist M §§ 118-128, 132-143 

Jan Holmin M  
Bengt Klasson S  
Ing-Britt Jonsson V §§118-128, 130-143 
Kerstin Berggren MP §§ 118-134 
Mikael Odhage  MP  

  
Justerare 

 
Catharina Örtendahl Rylid (M) och Per-Ola Johansson (S)  

Justeringsdag 29 juni 2021 

  
Övriga Gustaf Olsson kommunchef 

  
Allmänheten   Öppet sammanträde  
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§ 118 Information 

  
 
 
§ 118/2021 
 

Information 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
Ordförande informerar om att protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-03 
i ärende 4, Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, justerades 
senare och har därför tillförts ärendet senare.  
 
Kommunchef Gustaf Olsson informerar om läget och arbetet i kommunen med anledning av 
covid-19 samt lämnar information från förvaltningen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor, 
händelser och kommande ärenden.  
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§ 119 Motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan 
Bogesundsskolan och Stenbocksskolan 

  
 
 
§ 119/2021 
 

Motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela 
sträckan mellan Bogesundsskolan och 
Stenbocksskolan 
Dnr 2021/340 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att hela sträckan mellan 
Bogesundsskolan och Stenbocksskolan omgående skyltas om till 30 km/h. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan Bogesundsskolan 

och Stenbocksskolan 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 120 Motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 120/2021 
 

Motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns 
kommun 
Dnr 2021/361 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att kommunen beslutar att ta fram en koldioxidbudget för Ulricehamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 121 Motion missbruksvård i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 121/2021 
 

Motion missbruksvård i Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/379 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tommy Mårtensson (S): 
 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande 
arbete utifrån dagens situation. 

 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera kommunens hemsida med information om 
anonyma narkomaner, anonyma alkoholister mm 
 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper. 
 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ett resurscenter för unga i missbruk eller 
riskbruk. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion missbruksvård i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 122 Medborgarförslag om utbyggnad av skateboardparken vid 
Tingsholmsgymnasiet 

  
 
 
§ 122/2021 
 

Medborgarförslag om utbyggnad av skateboardparken 
vid Tingsholmsgymnasiet 
Dnr 2021/332 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Jonsson att det görs en 
utbyggnad av skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om utbyggnad av skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet 
2 Ulricehamn skatepark utbyggnad 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Henrik Jonsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 123 Medborgarförslag om det behövs hundrastgårdar i Ulricehamn 

  
 
 
§ 123/2021 
 

Medborgarförslag om det behövs hundrastgårdar i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/353 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingegerd Borg-Saviharju att det sätts 
upp skyltar vid förskolor då folk på helger rastar sin hundar på förskolans gård och att det 
iordningställs hundrastgårdar i centralorten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att det behövs hundrastgårdar i 

Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Ingegerd Borg-Saviharju  
Kommunstyrelsen 
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§ 124 Medborgarförslag om att bygga ut iläggningsrampen för båtar vid 
Fiskebacken 

  
 
 
§ 124/2021 
 

Medborgarförslag om att bygga ut iläggningsrampen 
för båtar vid Fiskebacken 
Dnr 2021/363 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Niclas Gustafsson att 
iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken byggs ut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bygga ut iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Niclas Gustafsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 125 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande bråk på Ätradalsskolan 

  
 
 
§ 125/2021 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
bråk på Ätradalsskolan 
Dnr 2021/337 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur de 
konkret gör för att komma till rätta med problemen på Ätradalsskolan så att eleverna kan 
känna sig trygga? 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande bråk på Ätradalsskolan 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
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§ 126 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om ungdomar som söker bråk 
med motorburna ungdomar 

  
 
 
§ 126/2021 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
ungdomar som söker bråk med motorburna ungdomar 
Dnr 2021/338 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur ni tänker 
agera så att ungdomarna känner sig trygga på kvällar och helger när de är ute. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om ungdomar med utländsk härkomst som 

söker bråk med motorburna ungdomar 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
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§ 127 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om Centerpartiet och Nya 
Ulricehamn är beredda att arbeta aktivt för att få till stånd en omorganisation 
inom sektor lärande? 

  
 
 
§ 127/2021 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
Centerpartiet och Nya Ulricehamn är beredda att 
arbeta aktivt för att få till stånd en omorganisation 
inom sektor lärande? 
Dnr 2021/339 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om Centerpartiet 
och Nya Ulricehamn är beredda att arbeta aktivt för att få till stånd en omorganisation inom 
sektor lärande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om Centerpartiet och Nya Ulricehamn är 

beredda att arbeta aktivt för att få till stånd en omorganisation inom sektor lärande? 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
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§ 128 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande projektet Brunnsnäs 

  
 
 
§ 128/2021 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
projektet Brunnsnäs 
Dnr 2021/378 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Klas Redin (S) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om projektet 
Brunnsnäs. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande projektet Brunnsnäs 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
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§ 129 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

  
 
 
§ 129/2021 
 

Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2021/243 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 
2021-02-12 § 8 att godkänna årsredovisningen för 2020 samt att översända densamma 
tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet.  
 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget. Då Ulricehamns 
kommun inte medverkar i samtliga verksamheter som återfinns inom förbundet är det dock 
av vikt att se resultatet för de enskilda verksamheterna. Utöver de finansiella målen redovisar 
förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 mål anses som helt uppfyllda, fyra 
mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 150 
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-21 från kanslichef 
3 Brev Årsredovisning 2020 
4 Protokollsutdrag § 8 210212 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
5 Årsredovisning 2020 inkl bilagor - slutversion 
6 Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund 2020 signerat 
7 Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Jäv 
Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M), Mikael Levander (NU) och Jan-Olof Sundh (V) 
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
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Ingen ersättare finns tillgänglig som kan gå in för Roland Karlsson (C). 
 
Anette Hellqvist (M) ersätter Wiktor Öberg (M). 
 
Ingen ersättare finns tillgänglig som kan gå in för Mikael Levander (NU). 
 
Ing-Britt Jonsson (V) ersätter Jan-Olof Sundh (V).  
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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§ 130 Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 130/2021 
 

Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst 
Dnr 2021/223 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2021-03-26       
§ 431 beslutat att godkänna årsredovisningen för år 2020 och att översända den till 
medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 151  
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-20 från kanslichef 
3 Protokollsutdrag 
4 Årsredovisning 2020 
5 Internkontrollrapport 
6 Revisionsberättelse 2020 
7 Bilaga till revisionsberättelse, PwC 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.  
 
Jäv 
Sebastian Gustavsson (M) och Elisabeth Stålbrand (NU) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet.  
 
Anette Hellqvist (M) går in som ersättare för Sebastian Gustavsson (M).  
 
Ingen ersättare finns tillgänglig som kan gå in för Elisabeth Stålbrand (NU). 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 131 Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 131/2021 
 

Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2021/267 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beslutade 2021-03-26 § 14 att 
fastställa årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen för år 2020 och att överlämna 
densamma till medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 152 
2 Tjänsteskrivelse 2021-05-03 från kanslichef 
3 § 14 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2020, underskrivet 
4 Årsredovisning 2020 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
5 Rapport Revisorernas granskning av SÄRF årsredovisning 2020 
6 Revisionsberättelse 2020 inscannad 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.  
 
Jäv   
Ingvar Ideström (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Anette Hellqvist (M) ersätter 
Ingvar Ideström (M).  
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
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§ 132 Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 SoL och LSS 

  
 
 
§ 132/2021 
 

Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 SoL och LSS 
Dnr 2021/265 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Det noteras till protokollet att det troligtvis står fel födelseår i det första ärendet under 
”Avslutade av annan anledning än verkställighet” i bilagan Rapport ej verkställda beslut 
kvartal 1, 2021 SoL och LSS 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 153 
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-30 från socialchef 
3 Rapport Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 SoL och LSS 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) påpekar att det troligtvis står fel födelseår i det första ärendet under 
”Avslutade av annan anledning än verkställighet” i bilagan Rapport ej verkställda beslut 
kvartal 1, 2021 SoL och LSS. Kommunfullmäktige beslutar att notera detta till protokollet.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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Kommunens revisorer 
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§ 133 Budget och verksamhetsuppföljning april 2021 

  
 
 
§ 133/2021 
 

Budget och verksamhetsuppföljning april 2021 
Dnr 2021/260 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2021. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till +47,7 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2021 är 
följaktligen 29,7 mnkr bättre än budget.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till 2,8 mnkr vid årets slut.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 26,9 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror 
till största delen på ökade skatteintäkter enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt 
exploateringsintäkter som beräknas komma in under året.  
 
Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 14,9 mnkr (2020: 58,6 mnkr). 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 154 
2 Tjänsteskrivelse 2021-05-10 från ekonomichef 
3 Budgetuppföljning april 2021 slutlig 
4 Månadsrapport_2021-04-30_riskkontroll 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 134 Tilläggsbudget 2021 

  
 
 
§ 134/2021 
 

Tilläggsbudget 2021 
Dnr 2021/333 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Den ekonomiska ramen för sektor lärande utökas med 3,3 mnkr.   
 
Varav: 
1,3 mnkr avser bortfallet av statsbidrag från Migrationsverket för 2021. 
1,0 mnkr avser utökade kostnader för skolskjutsar. 
1,0 mnkr avser resurser till barn- och elever i behov av särskilt stöd. 
 
Sammanfattning 
Då Migrationsverkets avveckling av asylboenden inom Ulricehamns kommun med kort 
varsel får en omfattande påverkan på sektor lärandes verksamhet, utökas sektorns ram med 
1,3 mnkr för 2021. Summan motsvarar det bortfall av statsbidrag som sektorn har räknat 
med i sin budget för 2021. På så sätt möjliggörs en lugnare takt gällande de nödvändiga 
anpassningar verksamheterna behöver genomföra utifrån nya förutsättningar. 
 
Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2021 avseende finansiella intäkter. 
 
Noteras att det budgeterade resultatet för 2021 därmed är oförändrat. 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 155  
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 från ekonomichef 

  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Den ekonomiska ramen för sektor lärande utökas med 1,3 mnkr för 2021. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) meddelar att Nya Ulricehamn och Centerpartiet yrkar på att den 
ekonomiska ramen för sektor lärande utökas med 3,3 mnkr.   
Varav: 
1,3 mnkr avser bortfallet av statsbidrag från Migrationsverket för 2021. 
1,0 mnkr avser utökade kostnader för skolskjutsar. 
1,0 mnkr avser resurser till barn- och elever i behov av särskilt stöd. 
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att: det finns nu ett förslag till beslut om att utöka budgeten för 
sektor lärande med 1,3 milj.  
 
Från Vänsterpartiet är vi kritiska till förslaget att utöka budgeten med så lite medel. 
Aprilprognosen för hela kommunen visar ett överskott på nästan 48 milj. Det budgeterade 
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resultatet är 18 milj så det finns resurser att satsa på sektor lärande som är i stort behov av 
detta för att öka måluppfyllelsen och hjälpa elever med behov av särskilt stöd vilket både fack 
och förvaltning stark har signalerat 
 
Vänsterpartiet yrkar att sektor lärande tillförs 9 miljoner utöver KS förslag till beslut för KF. 
Dessa resurser skall främst användas till att öka måluppfyllelsen för elever med behov av 
särskilt stöd. 
 
Adela Brkic Carlsson (L), Arne Fransson (MP), Mikael Dahl (C) och Ingemar Basth (MP) 
yrkar bifall till Mikael Levanders (NU) ändringsyrkande från Centerpartiet och Nya 
Ulricehamn.  
 
Dan Ljung (V) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) tilläggsyrkande.  
 
Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S), Sebastian Gustavsson (M), Niclas Sunding (SD), Mikael 
Dahl (C), Tommy Mårtensson (S) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar avslag på Jan-Olof 
Sundhs (V) tilläggsyrkande. 
 
Mötet ajournerades klockan 21:44 – 22:00.  
 
Beslutsgång 
Ordförande förslår följande propositionsordning:  
 
Först ställs kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mikael Levanders (NU) yrkande för 
Centerpartiet och Nya Ulricehamn. Om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut kommer frågan ställas om kommunfullmäktige avser 
anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner denna 
propositionsordning.  
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut eller enligt Mikael Levanders (NU) ändringsyrkande för Centerpartiet och Nya 
Ulricehamn. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Mikael Levanders 
(NU) ändringsyrkande för Centerpartiet och Nya Ulricehamn. 
 
Med anledning av detta faller Jan-Olof Sundhs (V) tilläggsyrkande.   
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Barn och utbildningschef 
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§ 135 Upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem för biblioteken i 
Boråsregionens kommuner 

  
 
 
§ 135/2021 
 

Upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem för 
biblioteken i Boråsregionens kommuner 
Dnr 2021/290 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns bibliotek går vidare och upphandlar ett nytt biblioteksdatasystem vilket innebär 
en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Kostnadsfördelningsmodellen 85/15, där 85% av kostnaderna i biblioteksklustret delas 
utifrån befolkningsmängd och 15% delas lika mellan deltagande kommuner. 
 
Sammanfattning 
De kommersiella biblioteksdatasystem som finns för svenska folkbibliotek ägs idag av ett och 
samma företag, det företaget har beslutat att lägga ned båda sina befintliga system och 
istället erbjuda ett helt nyutvecklat system. Det innebär att alla kommuner i Boråsregionens 
kommunalförbund behöver skaffa ett nytt system inom några få år. 
För att stärka samarbetet inom Boråsregionen och för att maximera nyttan för 
biblioteksanvändarna inom hela kommunalförbundet vill biblioteken skapa ett nytt 
bibliotekskluster, så att det går att låna och lämna fritt inom hela delregionen. Biblioteken i 
kommunalförbundet kommer att dela fler resurser med varandra och på så sätt kunna stötta 
varandra och utveckla biblioteken tillsammans. 
Då alla ändå måste byta system är det här ett gyllene tillfälle att skapa ett delregionalt 
bibliotekskluster. För att kunna gå vidare till upphandling av system krävs ett politiskt beslut 
om att upphandla ett nytt system och att gå vidare med klusterbildningen. 
Föreslagen kostnadsmodell är den som är vanligast att använda sig av. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 156 
2 Tjänsteskrivelse 2021-05-07 från servicechef 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns bibliotek går vidare och upphandlar ett nytt biblioteksdatasystem vilket innebär 
en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Kostnadsfördelningsmodellen 85/15, där 85% av kostnaderna i biblioteksklustret delas 
utifrån befolkningsmängd och 15% delas lika mellan deltagande kommuner. 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
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Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 136 Ansökan om investeringsmedel till projektering nybyggnad boendedelar 
Ryttershov 

  
 
 
§ 136/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel till projektering 
nybyggnad boendedelar Ryttershov 
Dnr 2020/672 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Nybyggnad boendedelar Ryttershov i 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av 
boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera fram 
förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad (all projektering genomförs av beställaren).  
 
Bedömningen är att förfrågningsunderlag kan vara klart hösten 2021 och därefter kan 
anbudsförfrågan ske med byggstart våren 2022. Troligtvis genomförs byggnationen i fyra 
etapper och med en byggtid på fyra till fem år. 
Vid byggnation av nya boendedelar på Ryttershov behöver särskild hänsyn tas till att det skall 
bli ett demenscentrum. Lokalernas utformning ska stödja arbetssätt som visat sig bevara 
fysiska och kognitiva funktioner hos personer med demens. Nya Ryttershov demenscentrum 
som nu planeras kommer också vara ett kunskapscentrum som ska vara till stöd även för 
övriga boenden i kommunen där personer med demens bor.  
 
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. 
 
Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 157 
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-05 från servicechef 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Nybyggnad boendedelar Ryttershov i 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 137 Ansökan om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4 

  
 
 
§ 137/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel till ombyggnad av 
Verktyget 4 
Dnr 2021/59 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Lokalanpassning Maskinvägen 6 i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav för fastighetsskötare, 
vaktmästare, snickare och personal inom service- och skogslag.  
 
Lokalerna används till viss del redan idag och det finns kontor i byggnaden som kan fortsätta 
användas som förut men de är inte fullt ut anpassade till verksamheternas behov. För att 
kunna flytta in snickarna och park och skog samt tillgodose de behov och arbetsmiljökrav 
som finns behöver följande delar tillskapas: 
 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare 
 Snickeri och förråd för snickare 
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer 
 Förråd och verkstadslokaler för park och skog 
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute 

 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 158 
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-20 från servicechef 
3 Investeringskalkyl till ombyggnad av Verktyget 4 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Lokalanpassning Maskinvägen 6 i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 138 Antagande av VA-översikt strategisk VA-plan 

  
 
 
§ 138/2021 
 

Antagande av VA-översikt strategisk VA-plan 
Dnr 2019/70 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet VA-översikt - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  
 
Sammanfattning 
I VA-översikten beskrivs en nulägesbild över kommunens vatten- och avloppshantering. I 
översikten är den kunskap sammanställd som finns i kommunen gällande VA-frågor och 
vattenresurser. Det går att läsa hur nuvarande VA hanteras i kommunen och hur dricksvatten 
och avloppsvatten fungerar. Vidare redogörs för hur grundvatten och ytvatten i kommunen 
klassas, samt för risker och styrkor med nuläget inom och utanför kommunalt 
verksamhetsområde för VA.  
 
Översikten utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska vara integrerad i 
kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga planer. Översikten 
har förankrats politiskt i referensgruppen för framtagandet av kommunens nya 
översiktsplan. 
 
VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Vägledningen anger att en 
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad 
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-översikt, en VA-policy samt 
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna 
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. 
Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning.  
 
Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-översikten, ett för VA-
policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 159 
2 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 från samhällsbyggnadschef 
3 VA-översikt strategisk VA-plan 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet VA-översikt - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Verkställande direktör UEAB 
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§ 139 Antagande av delplaner strategisk VA-plan 

  
 
 
§ 139/2021 
 

Antagande av delplaner strategisk VA-plan 
Dnr 2019/70 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Delplaner - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  
 
Sammanfattning 
Delplanerna syftar till att skapa en kontinuerlig och ändamålsenlig VA-planering för att få en 
helhetssyn över VA-frågorna och för resurssättning och långsiktig planering. I de olika 
delplanerna beskrivs den kommande planeringen inom det område som delplanen gäller. 
Varje delplan innehåller en konsekvensanalys av att genomföra VA-planen jämfört med att 
fortsätta med dagens arbetssätt. Under arbetets gång har åtgärder som behöver vidtas 
framöver identifierats. Dessa har samlats i en åtgärdsplan som kommer finnas tillgänglig för 
det interna arbetet med VA-planeringen. 
 
VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Vägledningen anger att en 
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad 
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-översikt, en VA-policy samt 
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna 
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. 
Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning.  
Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-översikten, ett för VA-
policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor. Delplanedokumentet utgörs i sin tur av 
VA-utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen, plan för enskilt VA och riktlinjer 
för dagvattenhantering. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 160 
2 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 från samhällsbyggnadschef 
3 Delplaner strategisk VA-plan 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Delplaner - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  
 
  
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Verkställande direktör UEAB 
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§ 140 Svar på motion om beredningars betydelse i den demokratiska 
beslutsprocessen 

  
 
 
§ 140/2021 
 

Svar på motion om beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen 
Dnr 2017/274 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i 
den nuvarande politiska organisationen och till demokratiberedningens pågående arbete.   
 
Sammanfattning 
Arne Sjögren (V) föreslog i en motion 2017-03-28 att kommunfullmäktige skulle besluta att 
revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen.  
 
Då beredningar i dess dåvarande form inte återfinns i den nuvarande politiska 
organisationen och pågående demokratiberednings arbete för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation föreslås att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 161 
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-23 från kanslichef 
3 Motion om beredningars betydelse i den demokratiska beslutsprocessen 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i 
den nuvarande politiska organisationen och till demokratiberedningens pågående arbete.   
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
 
Dan Ljung (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Dan Ljungs (V) yrkande om 
bifall till motionen eller enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.   
 
 
Beslut lämnas till 
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Kanslichef  
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§ 141 Svar på motion gällande partistöd 

  
 
 
§ 141/2021 
 

Svar på motion gällande partistöd 
Dnr 2020/550 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att 
möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara 
av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi 
i stort. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att det kommunala 
partistödet i Ulricehamn sänks. Grundstödet föreslås sänkas med 10 % och mandatstödet 
sänks utifrån antal mandat, detta med hänsyn till pandemins effekter på kommunens 
ekonomi. 
 
I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt  
bidrag och annat stöd till politiska partier. Dessa regler innebär bland annat ett krav på att 
partierna årligen redovisar vad partistödet har använts till. Kommunfullmäktige har 
möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar. Huvudsyftet 
med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

 
Förvaltningen ser det kommunala partistödet som en viktig del i partiernas arbete med att 
stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara av större vikt än den relativt 
marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi i stort.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 162 
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-16 från kanslichef 
3 Motion gällande partistöd 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att 
möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara 
av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi 
i stort. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång  
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Niclas Sundings (SD) yrkande 
om bifall till motionen eller enligt kommunstyrelsens 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 Niclas Sundings (SD) yrkande om bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 43 ja-röster och 5 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Richard Hallifax M X   
Wiktor Öberg M X   
Sebastian Gustavson M X   
Catharina Örtendahl Rylid M X   
Margareta Juliusson M X   
Eva Grönbäck M X   
Sören Johansson vice ordf. M X   
Ingvar Ideström M X   
Roland Karlsson C X   
Mikael Dahl C X   
Ziad Makrous C X   
Bengt Leander C X   
Liselotte Andersson C X   
Ann Stockzelius C X   
Erik Öhlund C X   
Gunnar Andersson C X   
Adela Brkic Carlsson L X   
Birgit Andersson L X   
Frida Edberg KD X   
Cristina Bernevång KD X   
Inga-Kersti Skarland S X   
Mattias Green-Andersson S X   
Aira Eriksson S X   
Leif Dahl S X   
Klas Redin S X   
Tommy Mårtensson S X   
Per-Ola Johansson S X   
Mattias Remar S X   
Jenny Kvist S X   
Daniel Claesson S X   
Jan-Olof Sundh V X   
Dan Ljung V X   
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Arne Fransson MP X   
Ingemar Basth MP X   
Niclas Sunding  SD  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Bengt Bogren SD  X  
Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Mikael Levander NU X   
Inga-Maj Larsson  NU X   
Mats Bogren NU X   
Annie Faundes NU X   
Elisabeth Stålbrand NU X   
Bella Cotter NU X   
Armel Hombessa NU X   
Charlotta Sunding NU X   
Johan Helmrot NU X   

 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 142 Svar på motion om psykiatriboende 

  
 
 
§ 142/2021 
 

Svar på motion om psykiatriboende 
Dnr 2020/656 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och 
det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för 
målgruppen. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist 
(M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett 
psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform.  
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett, med hänvisning till att det 
befintliga boendet och det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som 
kommunen har för målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-06-03 § 163 
2 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 från socialchef 
3 Motion om psykiatriboende 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och 
det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för 
målgruppen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Margareta Juliusson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 143 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Emma 
Claesson 

  
 
 
§ 143/2021 
 

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns 
kommun - Emma Claesson 
Dnr 2021/362 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Emma Claesson (S) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
Leif Dahl (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Mattias Green-Andersson (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Per-Ola Johansson (S) väljs till ny ledamot i val- och arvodesberedningen. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2021-06-11 avsäger sig Emma Claesson (S) uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd, val- och 
arvodesberedningen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Emma Claesson (S) 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Emma Claesson (S) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Leif Dahl (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Mattias Green-Andersson (S) väljs till ny ersättare i 
kommunstyrelsen.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Per-Ola Johansson (S) väljs till val- och 
arvodesberedningen. 
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Beslutet lämnas till 
Emma Claesson 
Leif Dahl 
Mattias Green-Andersson 
Per-Ola Johansson  
Val- och arvodesberedningen 
Miljö- och byggnämnd  
löneassistent 
kansliet (2)


