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§ 95 Information från demokratiberedningen 

  
 
 
§ 95/2021 
 

Information från demokratiberedningen 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Beredningsledare Liselotte Andersson (C) och vice beredningsledare Per Bergman (M) 
informerar om beredningens arbete så här långt och planeringen framåt.  
 
Mötet ajournerades klockan 18:25-18:30.  
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§ 96 Information 

  
 
 
§ 96/2021 
 

Information  
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor, 
händelser och kommande ärenden.  
 
Kommunchef Gustaf Olsson informerar om läget och arbetet i kommunen med anledning av 
covid-19.   
 
Ordförande Dario Mihajlovic (NU) informerar om planeringen inför 
medborgarskapsceremonin och utdelning av stipendier.   
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§ 97 Motion: Policy för erbjudande av modersmålsundervisning 

  
 
 
§ 97/2021 
 

Motion: Policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning 
Dnr 2021/321 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) och Bengt Bogren (SD)   
 
Att: modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Ulricehamns kommun i större 
utsträckning än vad lagen kräver. 

 
Att: Ulricehamns kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. 
 
Att: ett språkkravtest införs i Ulricehamns kommun innan modersmål erbjuds i det aktuella 
språket. 
 
Att: Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av 
Ulricehamns kommun om inte kraven på att en av vårdnadshavare skall prata modersmålet 
samt att språket talas i hemmet uppfylls. 
 
Att: modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun inte ska erbjudas i förskola, 
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det. 
 
Att: Ulricehamns kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från startdatum. 
 
Att: Ulricehamns kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga definitionen av en 
”lämplig lärare” 
 
Att: en tidsgräns fastställs för när en ansökan om modersmål senast ska ha inkommit till 
Ulricehamns kommun. 
 
Att: modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun skall bedrivas efter ordinarie skoltid 
 
Att: Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 
fjärrundervisning 
 
Att: modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma lektioner. 
 
Att: kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall erbjudas. 
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Beslutsunderlag 
1 Motion: Policy för erbjudande av modersmålsundervisning (SD) 

 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 98 Motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 

  
 
 
§ 98/2021 
 

Motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 
Dnr 2021/323 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L)  
 
Att: förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka kontinuiteten i 
hemtjänsten och på särskilt boende. 
 
Att: handlingsplanen ska fastställas och följas upp av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 99 Motion om att införa fast omsorgskontakt 

  
 
 
§ 99/2021 
 

Motion om att införa fast omsorgskontakt 
Dnr 2021/324 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson 
 
 Att: fast omsorgskontakt införs inom hemtjänsten. 

 
Att: de medarbetare som har uppdraget som fast omsorgskontakt har yrkestiteln 
undersköterska. 
 
Att: utreda om det är möjligt att även inrätta fast omsorgskontakt inom särskilt boende. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att införa fast omsorgskontakt 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 100 Motion om att skrota minutjakten i hemtjänsten 

  
 
 
§ 100/2021 
 

Motion om att skrota minutjakten i hemtjänsten 
Dnr 2021/325 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
  
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson 
 
Att: minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas. 
 
Att: ett tillitsbaserat arbetssätt införs i hemtjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att skrota minutstyrning i hemtjänsten 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 101 Motion om strategi för klimatsmart byggande i Ulricehamn 

  
 
 
§ 101/2021 
 

Motion om strategi för klimatsmart byggande i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/327 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (L), Adela Brkic Carlsson (L) 
och Klas Redin (S) att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att snarast ta fram en 
strategi för klimatsmart byggande. Denna strategi kan gärna kopplas till de 
riktlinjer/strategier vi har när det gäller estetik/kultur och miljömål i övrigt. 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion om strategi för klimatsmart byggande i Ulricehamn (L) (S) 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 102 Medborgarförslag om åtgärder för personer med psykisk ohälsa 

  
 
 
§ 102/2021 
 

Medborgarförslag om åtgärder för personer med 
psykisk ohälsa 
Dnr 2021/273 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rose-Marie Larsson att det bör göras 
något för dem med psykisk ohälsa. Till exempel en lokal för samvaro där det finns möjlighet 
att laga mat tillsammans eller pyssla. Detta med hjälp av pensionärer eller anhöriga som vill 
hjälpa till ideellt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om åtgärder för personer med psykisk ohälsa 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Rose-Marie Larsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 103 Medborgarförslag om att bekämpa parksliden som växer okontrollerat 

  
 
 
§ 103/2021 
 

Medborgarförslag om att bekämpa parksliden som 
växer okontrollerat 
Dnr 2021/276 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anders Holm att kommunen tar tag i 
problemet med parksliden som växer okontrollerat runt om i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bekämpa parksliden som växer okontrollerat 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Anders Holm  
Kommunstyrelsen 
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§ 104 Medborgarförslag om att inrätta av en öppenvård för alkohol och 
drogberoende 

  
 
 
§ 104/2021 
 

Medborgarförslag om att inrätta en öppenvård för 
alkohol och drogberoende 
Dnr 2021/300 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rickard Sällberg att kommunen 
inrättar en öppenvård för alkohol och drogberoende. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att inrätta av en öppenvård för alkohol och drogberoende 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Rickard Sällberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 105 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

  
 
 
§ 105/2021 
 

Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 
Dnr 2021/308 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mimmi Tankred att det ska finnas en 
i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Mimmi Tankred  
Kommunstyrelsen 
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§ 106 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om elever med 
funktionsvariationer och dess stöd i skolan 

  
 
 
§ 106/2021 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om elever 
med funktionsvariationer och dess stöd i skolan 
Dnr 2021/330 
 
 
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 föräldrar till 
barn med en funktionsvariation ska behöva göra en anmälan till skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet med skadeståndsyrkanden för att få den hjälp de har rätt att få? 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om elever med funktionsvariationer och dess 

stöd i skolan 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
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§ 107 Barnbilaga 2020 - bilaga till Årsredovisning 2020 Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 107/2021 
 

Barnbilaga 2020 - bilaga till Årsredovisning 2020 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/42 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Barnbilaga 2020 godkänns och bifogas till Årsredovisningen 2020.  
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06 § 119  
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-29 från barn- och utbildningschef 
3 Barnbilaga 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Barnbilaga 2020 godkänns och bifogas till Årsredovisningen 2020.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
Beslut lämnas till 
Revisorerna  
Ekonomichef  
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§ 108 Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 

  
 
 
§ 108/2021 
 

Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 
Dnr 2021/201 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06 § 120 
2 Tjänsteskrivelse 2021-03-16 från kommunchef 
3 Årlig översyn av mål och uppdrag 2021 
 
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.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Kanslichef 
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§ 109 Partistöd 2021 

  
 
 
§ 109/2021 
 

Partistöd 2021 
Dnr 2021/152 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Partistöd 2021 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
S 47 600 kr   (10) 142 800 kr 
NU 47 600 kr   (9) 128 520 kr 
C 47 600 kr   (8) 114 240 kr 
M 47 600 kr   (8) 114 240 kr  
SD 47 600 kr   (6) 85 680 kr 
MP 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
V 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
L 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
KD 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
 
Summa grundstöd: 428 400 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 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06 § 121 
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-01 från kanslichef 
3 S - Redovisning och granskningsintyg 
4 NU - Redovisning och granskningsintyg 
5 C - Redovisning och granskningsintyg 
6 M - Redovisning och granskningsintyg 
7 SD - Redovisning och granskningsintyg 
8 MP - Redovisning och granskningsintyg 
9 V - Redovisning och granskningsintyg 
10 L - Redovisning och granskningsintyg 
11 KD - Redovisning och granskningsintyg 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Partistöd 2021 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
S 47 600 kr   (10) 142 800 kr 
NU 47 600 kr   (9) 128 520 kr 
C 47 600 kr   (8) 114 240 kr 
M 47 600 kr   (8) 114 240 kr  
SD 47 600 kr   (6) 85 680 kr 
MP 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
V 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
L 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
KD 47 600 kr   (2) 28 560 kr 
 
Summa grundstöd: 428 400 kr  Summa mandatstöd: 699 720 kr 
 
Totalt: 1 128 120  
 
Jäv  
Ingvar Ideström (M) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Anette Hellqvist (M) 
ersätter Ingvar Ideström (M).  
 
Mikael Levander (NU) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Eftersom ingen 
ersättare finns tillgänglig ersätts inte Mikael Levander (NU).  
 
Mats Bogren (NU) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Eftersom ingen ersättare 
finns tillgänglig ersätts inte Mats Bogren (NU).  
 
Aila Kiviharju (SD) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Eftersom ingen ersättare 
finns tillgänglig ersätts inte Aila Kiviharju (SD).  
 
Niclas Sunding (SD) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Eftersom ingen ersättare 
finns tillgänglig ersätts inte Niclas Sunding (SD).   
 
Arne Fransson (MP) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Mikael Odhage (MP) 
ersätter Arne Fransson (MP).  
 
Jan-Olof Sundh (V) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Eftersom ingen ersättare 
finns tillgänglig ersätts inte Jan-Olof Sundh (V). 
 
Cristina Bernevång (KD) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Eftersom ingen 
ersättare finns tillgänglig ersätts inte Cristina Bernevång (KD). 
 
Emma Claesson (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Daniel Claesson (S) 
ersätter Emma Claesson (S). 
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Leif Dahl (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Bengt Klasson (S) ersätter Leif 
Dahl (S). 
 
Ing-Britt Jonsson (V) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Eftersom Ing-Britt 
Jonsson (V) är ersättare tas ingen ersättare in.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Kommunchef  
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§ 110 Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället 

  
 
 
§ 110/2021 
 

Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället 
Dnr 2021/23 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06 § 122 
2 Tjänsteskrivelsen 2021-04-06 från kanslichef  
3 Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinje Struktur för samverkan med civilsamhället antas. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
Civilsamhällets organisationer 
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§ 111 Förslag till yttrande Regional avfallsplan 

  
 
 
§ 111/2021 
 

Förslag till yttrande Regional avfallsplan 
Dnr 2021/48 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06 § 128 
2 Tjänsteskrivelse 2021-02-08 från kanslichef 
3 Avfallsplan_Boråsregionen_remissförslag 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Föreslaget yttrande översänds till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
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§ 112 Justering av avgift för lovplats 

  
 
 
§ 112/2021 
 

Justering av avgift för lovplats 
Dnr 2021/209 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06 § 123 
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-08 från barn- och utbildningschef   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avgiften för lovplats höjs från 75 kronor till 100 kronor. Förändringen träder i kraft den 1 juli 
2021. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomifunktionen 
Barn- och utbildningschefen 
Verksamhetschef förskola 
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§ 113 Svar på motion om ny modell för ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen 

  
 
 
§ 113/2021 
 

Svar på motion om ny modell för ett nytt arbetssätt 
inom äldreomsorgen 
Dnr 2019/548 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06 § 124 
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-09 från socialchef 
3 Motion om ny modell för ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen 
4 Styrgrupp för välfärdsteknik 
 
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 
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arbetsmodell avslås med hänvisning till beskrivet arbetssätt och de fördelar verksamheten 
ser av att sprida ut försöksverksamhet på olika enheter. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Klas Redin (S) yrkar bifall till Adela Brkic Carlssons (L) yrkande om bifall till motionen.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut eller enligt Adela Brkic Carlssons (L) yrkande om bifall till motionen. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för att bifalla Adela Brkic Carlssons (L) yrkande om bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 33 ja-röster och 14 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   
Eduard Piper 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   
Börje Eckerlid C X   
Jan-Åke Claesson C X   
Inger Broberg C X   
Ann Stockzelius C X   
Adela Brkic Carlsson L  X  
Roland Eriksson L  X  
Cristina Bernevång KD X   
Per-Ove Ståhlbrand KD X   
Inga-Kersti Skarland S  X  
Mattias Green-Andersson S  X  
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Reservation    
Adela Brkic Carlsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
 
 
 
 
 

Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Klas Redin S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Mattias Remar S  X  
Jenny Kvist S  X  
Jan-Olof Sundh V  X  
Dan Ljung  V  X  
Arne Fransson MP X   
Kerstin Berggren 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   
Mats Bogren NU X   
Annie Faundes NU X   
Elisabeth Stålbrand NU X   
Bella Cotter NU X   
Lisa Åkesson NU X   
Charlotta Sunding NU X   
Dario Mihajlovic, ordförande NU X   
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§ 114 Svar på motion angående Wi-fi till alla boende på äldreboenden 

  
 
 
§ 114/2021 
 

Svar på motion angående Wi-fi till alla boende på 
äldreboenden 
Dnr 2020/500 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06 § 125 
2 Tjänsteskrivelsen 2021-03-09 från socialchef 
3 Motion angående Wi-fi till alla boende på äldreboenden 

 
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 
Jan-Olof Sundh (V) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 115 Svar på motion om att utöka småbåtshamnen 

  
 
 
§ 115/2021 
 

Svar på motion om att utöka småbåtshamnen 
Dnr 2020/480 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-27 § 126 
2 Tjänsteskrivelsen 2020-12 10 från tf servicechef 
3 Motion om att utöka småbåtshamnen 
4 Underlag för motion om att utöka småbåtshamnen 
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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. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
Fritidschef 
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§ 116 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Therese 
Slaatsveen 

  
 
 
§ 116/2021 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige - Therese Slaatsveen 
Dnr 2021/319 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Therese Slaatsveen (NU) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen. 
 
Therese Slaatsveen (NU) får ha kvar uppdragen som ersättare i miljö- och byggnämnden och 
som huvudman i Ulricehamns Sparbank mandatperioden ut.  
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2021-04-29 avsäger sig Therese Slaatsveen (NU) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. Hon ansöker samtidigt om att få ha kvar sina uppdrag som ersättare i 
miljö- och byggnämnden samt som huvudman i Sparbanken mandatperioden ut.  
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Therese Slaatsveen (NU) 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Therese Slaatsveen (NU) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Therese Slaatsveen (NU) får ha kvar uppdragen som ersättare i miljö- och byggnämnden och 
som huvudman i Ulricehamns Sparbank mandatperioden ut.  
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Therese Slaatsveen 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 117 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Mattias 
Josefsson 

  
 
 
§ 117/2021 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige - Mattias Josefsson 
Dnr 2021/320 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Mattias Josefsson (S) befrias från uppdraget. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2021-05-25 avsäger sig Mattias Josefsson (S) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Mattias Josefsson (S) 
 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Mattias Josefsson (S) befrias från uppdraget.  
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Mattias Josefsson 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 


