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§ 144 Information 

  
 
 
§ 144/2021 
 

Information 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden. 
 
Kommunchef Gustaf Olsson informerar om läget och arbetet i kommunen med anledning av 
covid-19 samt lämnar information från förvaltningen.  
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§ 145 Motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 145/2021 
 

Motion om riktlinjer för plantering av träd i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/483 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
fattar ett beslut om riktlinjer angående hur många träd som ska planteras för varje träd som 
huggs ner och i vilken tidsram det ska ske med hänsyn till kommande generationer och som 
en åtgärd för effekterna av klimatförändringar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns kommun 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 146 Motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för 
husbilar 

  
 
 
§ 146/2021 
 

Motion om marknadsanpassad avgift för kommunens 
ställplatser för husbilar 
Dnr 2021/521 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Wiktor Öberg (M) att 
kommunen inför en marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för husbilar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för husbilar 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 147 Motion om Nyföretagarcentrum 

  
 
 
§ 147/2021 
 

Motion om Nyföretagarcentrum 
Dnr 2021/524 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M): 
 
 - Att kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda ett samarbete med nyföretagarcentrum. 
 
 - Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och återrapportera samarbetet minst en 
gång per år. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Nyföretagarcentrum 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 148 Medborgarförslag om att iordningställa gamla lekplatsen vid Karlslätt 

  
 
 
§ 148/2021 
 

Medborgarförslag om att iordningställa gamla 
lekplatsen vid Karlslätt 
Dnr 2021/405 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Monica Carlberg att kommunen 
iordningställer den gamla lekplatsen på Karlslätt. 

 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att iordningställa gamla lekplatsen vid Karlslätt 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Monica Carlberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 149 Medborgarförslag om bänkar och timvisare till solur vid dammen i Åsunda 
Sjöstad 

  
 
 
§ 149/2021 
 

Medborgarförslag om bänkar och timvisare till solur 
vid dammen i Åsunda Sjöstad 
Dnr 2021/442 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anna-Lena Wassberg att tillföra 
bänkar och en timvisare till soluret vid dammen i Åsunda Sjöstad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om bänkar och timvisare till solur vid dammen i Åsunda Sjöstad 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Anna-Lena Wassberg 
Kommunstyrelsen 
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§ 150 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 

  
 
 
§ 150/2021 
 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors 
väg 
Dnr 2021/458 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johan Stenberg att hela Tre Rosors 
väg får samma hastighet som övriga Ulricehamns stad, 40 km/h. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Johan Stenberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 151 Medborgarförslag om en friidrottslöparbana på Lassalyckan 

  
 
 
§ 151/2021 
 

Medborgarförslag om en friidrottslöparbana på 
Lassalyckan 
Dnr 2021/462 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Teo Palmér att det anläggs en 
friidrottslöparbana på Lassalyckan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en friidrottslöparbana på Lassalyckan 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Teo Palmér  
Kommunstyrelsen 
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§ 152 Medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo 

  
 
 
§ 152/2021 
 

Medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo 
Dnr 2021/478 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett/en medborgarförslag/motion till kommunfullmäktige föreslår Jerker Thorén att 
hastigheten sänks till 40 km/h i Torsbo likt andra byar och centralorten i Ulricehamns 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Jerker Thorén  
Kommunstyrelsen 
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§ 153 Medborgarförslag om att utöka stranden vid Sturebadet 

  
 
 
§ 153/2021 
 

Medborgarförslag om att utöka stranden vid 
Sturebadet 
Dnr 2021/490 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Svantesson att stranden vid 
Sturebadet utökas genom att stenar tas bort och att det fylls ut med sand. 

 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att utöka stranden vid Sturebadet 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Karin Svantesson  
Kommunstyrelsen 
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§ 154 Medborgarförslag om förbud av bensindrivna trädgårdsredskap och 
mopeder 

  
 
 
§ 154/2021 
 

Medborgarförslag om förbud av bensindrivna 
trädgårdsredskap och mopeder 
Dnr 2021/511 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att gräsklippare, 
trimmers, motorsågar och mopeder som drivs med bensin slutar att säljas från och med 
2021-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om slutdatum för försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och 

mopeder 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kjell Arvidsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 155 Medborgarförslag om fontänen vid Fiskestugan 

  
 
 
§ 155/2021 
 

Medborgarförslag om fontänen vid Fiskestugan 
Dnr 2021/417 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lotta Andén att det skulle vara 
uppskattat med växtlighet runt fontänen vid fiskarstugan samt några bänkar med ryggstöd 
och gärna ett bord. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om fontänen vid Fiskestugan 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lotta Andén  
Kommunstyrelsen 
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§ 156 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

  
 
 
§ 156/2021 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 2021/145 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, med förändring om repliker, antas. 
 
Sammanfattning 
Förhållningsregler gällande repliker och replikrätt har lagts till i kommunfullmäktiges 
arbetsordning under § 23. Förändringen som föreslås avser kontrareplik och antal 
replikskiften i ett ärende. Förslaget innebär att två repliker var medges (2+2). 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 180 
2 Tjänsteskrivelse 2021-06-30 från kanslichef 
3 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktiges arbetsordning, med förändring om repliker, antas. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Författningshandboken 
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§ 157 Komplettering av kommunstyrelsens reglemente - replikskifte 

  
 
 
§ 157/2021 
 

Komplettering av kommunstyrelsens reglemente - 
replikskifte 
Dnr 2021/293 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsens reglemente, med komplettering om repliker, antas. 
 
Sammanfattning 
Förhållningsregler gällande repliker och replikrätt har lagts till i kommunstyrelsens 
reglemente under § 15. Kompletteringen som föreslås avser repliker och antal replikskiften i 
ett ärende. Förslaget innebär att två repliker var medges (2+2). 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 181 
2 Tjänsteskrivelse 2021-06-30 från kanslichef 
3 Kommunstyrelsens reglemente 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsens reglemente, med komplettering om repliker, antas. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Författningshandboken 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-09-23 

 Sida 19 av 37 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 158 Ansökan om investeringsmedel övriga projekt 

  
 
 
§ 158/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel övriga projekt 
Dnr 2020/590 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2021, i posterna 
utbyggnad av gång och cykelväg utmed statliga vägar, 4,0 mnkr, och utbyggnad av 
bostadsområde Bergsäter, 11 mnkr.  
 
Övriga driftkostandskonsekvenser för utbyggnad av gång-och cykelväg utmed statliga vägar, 
55 tkr per år, beaktas i budget 2022. Driftkostnadskonsekvenser gällande Bergsäter har 
fattats i tidigare beslut av kommunfullmäktige, §124/2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för övriga projekt, totalt 15,0 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostandskonsekvenser för utbyggnad av gång-och cykelväg utmed statliga vägar, 
55 tkr per år, beaktas i budget 2022. Driftkostnadskonsekvenser gällande Bergsäter har 
fattats i tidigare beslut av kommunfullmäktige, §124/2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 182 
2 Tjänsteskrivelse 2021-06-10 från samhällsbyggnadschef 
3 Investeringskalkyl GC-väg utmed statliga vägar i Vegby och Rånnaväg 
4 Investeringskalkyl utbyggnad Bergsäter 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2021, i posterna 
utbyggnad av gång och cykelväg utmed statliga vägar, 4,0 mnkr, och utbyggnad av 
bostadsområde Bergsäter, 11 mnkr.  
 
Övriga driftkostandskonsekvenser för utbyggnad av gång-och cykelväg utmed statliga vägar, 
55 tkr per år, beaktas i budget 2022. Driftkostnadskonsekvenser gällande Bergsäter har 
fattats i tidigare beslut av kommunfullmäktige, §124/2020. 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
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§ 159 Ansökan om investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds 
skola och förskola 

  
 
 
§ 159/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
ventilation i Tvärreds skola och förskola 
Dnr 2020/24 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola, 6,4 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola i 
investeringsbudgeten för 2021, 4,4 mnkr, och Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2021, 2,0 mnkr. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds skola 
och förskola, 6,4 mnkr. Investeringen möjliggör att få en fungerande ventilationsanläggning i 
Tvärreds skolas och förskolas lokaler. Det saknas fungerande ventilation i skolan och det går 
därför inte att få en godkänd OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Installationen är ett 
självdragssystem som är väldigt svårt att få en fullgod funktion med. Även om den fungerat 
så är det inte anpassat till dagens krav på luftomsättning. 
Tvärreds skola är ett stort projekt och kan inte installeras enbart under ett sommarlov. Där 
krävs en noggrann planering för installation under pågående verksamhet. 
Förskola och kök har gamla ventilationsanläggningar som saknar värmeåtervinning. 
Lämpligt att installera nya anläggningar i dessa lokaler för att minska energiförbrukningen 
och för en bättre funktion. Det blir en helhetslösning för samtliga byggnader och man får 
modern och enhetlig teknik i samtliga byggnader. 
Mekanisk till- och frånluft installeras i samtliga byggnader. Detta behöver genomföras under 
2021–2022 för att godkänd OVK kan lämnas in. Det är ett föreläggande och förenat med vite. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för installation av ventilation i Tvärreds skola 
och förskola i investeringsbudgeten för 2021, 4,4 mnkr, och Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2021, 2,0 mnkr. 
 
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. 
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Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 183 
2 Tjänsteskrivelse 2021-07-02 från servicechef 
3 Bilaga till ansökan om investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds skola 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola, 6,4 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola i 
investeringsbudgeten för 2021, 4,4 mnkr, och Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2021, 2,0 mnkr. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 160 Ansökan om projekteringsmedel till ny skola F-6 i Ulricehamn 

  
 
 
§ 160/2021 
 

Ansökan om projekteringsmedel till ny skola F-6 i 
Ulricehamn 
Dnr 2020/21 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Beslut tas även om att arbeta in Miljöbyggnad silver 
i projektet. 
 
Investeringsmedel för ny skola F-6 i Ulricehamn, 10,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Ny skola F-6 i Ulricehamn i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av skola F-6 i 
Ulricehamn, 10,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera fram förfrågningsunderlag 
inför upphandling. 
Bedömningen är att förfrågningsunderlag kan vara klart hösten 2021 och därefter kan 
anbudsförfrågan ske med byggstart först hösten 2022 eftersom detaljplanen inte kan vinna 
laga kraft förrän våren 2022. Då kan bygglov sökas.  
Det pågår en översyn av ytor innan vi låser programhandlingarna för att optimera och få en 
högre nyttjandegrad. Det är nödvändigt för att ha bättre möjligheter att hålla ekonomin som 
finns i budget. 
Kraven ökar på att bygga hållbart och klimatsmart, kraven finns även i verksamhet fastighets 
verksamhetsmål. Argumenten för att certifiera en byggnad är att höja miljöambitionen och 
att få en kvalitetsstämpel på att byggnaden är bra, både för miljön och för människorna som 
vistas i den. Förvaltningen föreslår därför att man inom projektet ska arbeta vidare med 
Miljöbyggnad silver. 
 
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 driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 184 
2 Tjänsteskrivelse 2021-06-30 från servicechef 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Beslut tas även om att arbeta in Miljöbyggnad silver 
i projektet. 
 
Investeringsmedel för ny skola F-6 i Ulricehamn, 10,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Ny skola F-6 i Ulricehamn i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Arne Fransson (MP) yrkar att kommunen undersöker möjligheten att med hjälp av solceller, 
vätgasproduktion och bergvärme göra byggnaden självförsörjande på el och värme. 
Mariestad kommun bygger nu en förskola i sin kommun med detta system.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att så är fallet. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Arne Franssons (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Arne Franssons (MP) 
tilläggsyrkande.  
 
 
 
   
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 161 Svar på ansökan om driftbidrag för drift av golfbana vid Åsundsholms 
Golfklubb 

  
 
 
§ 161/2021 
 

Svar på ansökan om driftbidrag för drift av golfbana 
vid Åsundsholms Golfklubb 
Dnr 2021/101 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Åsundsholms Golfklubb beviljas 310 000 kr i årligt driftbidrag från och med 2022 för 
föreningens drift av arrenderad golfbana, med stöd av gällande bestämmelser för bidrag till 
föreningar inom fritidsverksamheten och tidigare beslut i liknande ärenden. Frågan om 
finansiering av bidraget hanteras i budget 2022. 
 
Sammanfattning 
Åsundsholms Golfklubb har i en skrivelse till kommunen sökt driftbidrag för drift av den 
golfbana föreningen arrenderar av Åsundsholms Herrgård AB. Åsundsholm Herrgård AB har 
förvärvat fastigheten Kårahagen 1:2 (Åsundsholms herrgård med omkringliggande 
byggnader) samt golfanläggningen av familjen Gunnardo 2021. Bolaget finansieras och ägs 
huvudsakligen av ett antal företagare i bygden som vill värna om golfbana, restaurang, 
boende och konferensmöjligheter. Bolaget kommer att ansvara för drift av hotell – och 
restaurangverksamhet samt fastighetsunderhåll.   
 
Bolagets förvärv av fastigheten och anläggningen lägger en grund för fortsatt drift av 
Åsundsholms Golfklubb.  
 
För att hitta en infallsvinkel på storlek på driftbidraget så kan man jämföra driftbidraget som 
Ulricehamns Golfklubb som i dagslägets är på 311 610 kr. Antal hål och storlek på 
anläggningen är jämförbar. Med detta sätt att se på det så skulle golfbanan förslagsvis ligga 
på 310 000 kr i driftbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 185 
2 Tjänsteskrivelse 2021-05-18 från servicechef 
3 Ansökan om driftbidrag för drift av golfbana vid Åsundsholms Golfklubb 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Åsundsholms Golfklubb beviljas 310 000 kr i årligt driftbidrag från och med 2022 för 
föreningens drift av arrenderad golfbana, med stöd av gällande bestämmelser för bidrag till 
föreningar inom fritidsverksamheten och tidigare beslut i liknande ärenden. Frågan om 
finansiering av bidraget hanteras i budget 2022. 
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Beslut lämnas till 
Åsundsholms Golfklubb 
Verksamhetschef Kultur och fritid 
Sektorchef Sektor service  
Fritidschef 
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§ 162 Svar på motion om att införa allmänhetens frågestund 

  
 
 
§ 162/2021 
 

Svar på motion om att införa allmänhetens 
frågestund 
Dnr 2020/57 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under utredning med hänsyn till att införande av allmänhetens 
frågestund ingår i demokratiberedningens uppdrag. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige den 29 januari 2020 föreslår Adela Brkic Carlsson (L) 
och Roland Eriksson (L) att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om att införa 
allmänhetens frågestund i Ulricehamns kommun. 
 
I kommunallagen (KL) finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att 
allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 20 § KL). 
Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av 
"allmänhetens frågestund” vid ett eller flera sammanträden.  
 
I det kommunalpolitiska programmet för mandatperioden 2019–2022 beslutades om att 
tillsätta en demokratiberedning under 2020. Beredningen tillsattes i december 2020 och ska 
lämna sin slutrapport till kommunfullmäktige i december 2021. Demokratiberedningen har 
till uppgift att göra en översyn av den politiska organisationen och arbeta med interna 
arbetsformer och processer, bland annat införandet av allmänhetens frågestund. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 186 
2 Tjänsteskrivelse 2021-06-14 från kanslichef  
3 Motion om att införa allmänhetens frågestund 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara under utredning med hänsyn till att införande av allmänhetens 
frågestund ingår i demokratiberedningens uppdrag. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 163 Svar på motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling 

  
 
 
§ 163/2021 
 

Svar på motion om att använda livscykelperspektiv 
vid upphandling 
Dnr 2019/391 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att nyttan med att genomföra livscykelanalyser (LCA) i 
samtliga upphandlingar inte motiveras av kostnaden för detta, samt att det riskerar att 
försvåra för mindre företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att kommunen i alla upphandlingar: 
 
- alltid efterfrågar Livscykelanalys av leverantörer 
- använder Livscykelanalys själv där det är möjligt 
- alltid lägger ett Livscykelperspektiv.  
 
På kommunfullmäktige den 24 september 2020 yrkade Klas Redin (S) på återremiss av 
ärendet med hänvisning till de vaga skrivningarna i tjänsteskrivelsen om olika projekt trots 
att förvaltningen ställer sig positiv till att vara med och påverka för att minska 
miljöpåfrestningar. Han ville ha ett bättre underlag där det beskrivs om något projekt kan 
visa på resultat. 
 
Sammanfattningsvis kan inte nyttan med att genomföra livscykelanalyser (LCA) på samtliga 
upphandlade produkter för att mäta miljöpåverkan motiveras med kostnaden för detta. De 
utmaningar som finns i arbetet med att ta fram standardiserade krav baserade på LCA gör 
det önskvärt att metoden kan testas på större organisationer innan de börjar användas av 
Ulricehamns kommun. Däremot ställer sig kommunstyrelsens förvaltning positiv till att vara 
med och påverka för att minska miljöpåverkan genom att i kommande upphandlingar till 
exempel ställa åtminstone minimumkraven på hållbarhetskriterier som 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram för olika områden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 187 
2 Tjänsteskrivelse 2021-07-01 från ekonomichef 
3 Motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att nyttan med att genomföra livscykelanalyser (LCA) i 
samtliga upphandlingar inte motiveras av kostnaden för detta, samt att det riskerar att 
försvåra för mindre företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar. 
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Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 164 Svar på motion om kartläggning beträffande kollektivavtal hos företag 
som kommunen har avtal med 

  
 
 
§ 164/2021 
 

Svar på motion om kartläggning beträffande 
kollektivavtal hos företag som kommunen har avtal 
med 
Dnr 2020/547 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att en kartläggning skulle innebära ett omfattande 
arbete för ett begränsat informationstillskott då flertalet av kommunens leverantörer har sitt 
säte i Sverige och därmed ska följa som minimum svensk lagstiftning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen får i uppdrag att 
göra en kartläggning som visar om företag eller organisationer som kommunen har avtal med 
har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Kartläggningen ska även innefatta alla 
delar i riktlinjerna för upphandling. Vid upphandlingar ska ställas krav på leverantörer med 
anställd personal som ej har kollektivavtal, att leverantörens anställda omfattas av 
arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och har tjänstepension/avtalspension. Han förslår 
även att kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
I dagsläget har Ulricehamns kommun 362 aktiva leverantörer. Till detta kommer ett antal 
underleverantörer som dessutom kan ha anlitats utifrån gällande avtal, vilket gör att antalet 
leverantörer att kartlägga enligt motionärens yrkande troligtvis omfattar minst 400 stycken. 
En kartläggning skulle även innebära ett behov av att specificera vad som menas med 
kollektivavtalsliknande villkor, då kollektivavtal ser olika ut inom olika 
avtalsområden/branscher. Det skulle innebära ett omfattande arbete för ett begränsat 
informationstillskott då flertalet av kommunens leverantörer har sitt säte i Sverige och 
därmed ska följa som minimum svensk lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 188 
2 Tjänsteskrivelse 2021-07-01 från ekonomichef  
3 Motion om kartläggning beträffande kollektivavtal hos företag som kommunen har avtal 

med 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att en kartläggning skulle innebära ett omfattande 
arbete för ett begränsat informationstillskott då flertalet av kommunens leverantörer har sitt 
säte i Sverige och därmed ska följa som minimum svensk lagstiftning. 
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Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut eller enligt Klas Redins (S) yrkande om bifall till motionen. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Reservation   
Jenny Kvist (S), Inga-Kersti Skarland (S), Mattias Green Andersson (S), Aira Eriksson (S), 
Leif Dahl (S), Jan Brobjer (S), Klas Redin (S), Tommy Mårtensson (S), Per-Ola Johansson (S) 
och Mattias Remar (S) reserverar sig mot beslutet.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 165 Svar på motion om att det skall finnas en klausul i upphandlingen som 
anger hur många lärlingar som företagen skall ta emot vid olika byggprojekt 

  
 
 
§ 165/2021 
 

Svar på motion om att det skall finnas en klausul i 
upphandlingen som anger hur många lärlingar som 
företagen skall ta emot vid olika byggprojekt 
Dnr 2021/170  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning med hänvisning till frågans 
komplexitet och rådande marknadsläge. En fortsatt utredning föreslås med återkoppling till 
Kommunfullmäktige under våren 2022. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Dan Ljung (V) att i samtliga större byggprojekt 
där Ulricehamns kommun eller dess bolag är inblandade antingen som byggherre eller där 
man anvisar mark ska det finnas en klausul i upphandlingen som anger hur många 
lärlingar som företagen skall ta emot. Han överlåter till förvaltningen att ta fram riktlinjer för 
antalet lärlingar till de olika byggprojekten. 
 
Det finns flera exempel på upphandlingar som har gjorts med sociala krav på till exempel 
sysselsättning och lärlingsplatser. I dagsläget är det dock oklart om resultatet har blivit det 
förväntade. Med rådande marknadsläge har företagen ett stort antal uppdrag att välja mellan 
och kommunerna har svårt att få in anbud i de upphandlingar som genomförs. Med tanke på 
uppdragets omfattning och krav är det viktigt att en dialog förs med berörda branscher så att 
frågan förankras hos leverantörerna. Upphandlingarnas storlek och hur ansvarsfördelningen 
ska se ut är också frågor att utreda vidare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 189 
2 Tjänsteskrivelse 2021-07-01 från ekonomichef  
3 Motion om att det skall finnas en klausul i upphandlingen som anger hur många 

lärlingar som företagen skall ta emot vid olika byggprojekt 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning med hänvisning till frågans 
komplexitet och rådande marknadsläge. En fortsatt utredning föreslås med återkoppling till 
Kommunfullmäktige under våren 2022. 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 166 Svar på motion om ekosystembaserat skogsbruk 

  
 
 
§ 166/2021 
 

Svar på motion om ekosystembaserat skogsbruk 
Dnr 2020/657 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag avseende förändring i program för långsiktigt och hållbar förvaltning av 
kommunens skogsinnehav anses vara tillgodosett med hänvisning till enheten park och skogs 
framtagna skogsstrategi där frågorna gällande avverkningsmetod hanteras.  
 
Motionens förslag avseende information till privata skogsägare om kalhyggesfritt skogsbruk 
avslås med hänvisning till att det inte är en kommunal uppgift.  
 
Sammanfattning 
I en motion, 2020-12-12, till kommunfullmäktige föreslår motionärerna Arne Fransson (MP) 
och Ingemar Basth (MP) att kommunen ska genomföra förändringar i Program för 
långsiktigt och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav i samband med revision. 
Motionärerna föreslår att kommunen ska övergå till kalhyggesfritt skogsbruk i sin helhet och 
att kalhyggen på kommunens skogsfastigheter endast godkänns i undantagsfall efter en 
ingående konsekvensanalys av avverkningens påverkan på bland annat den biologiska 
mångfalden och det ekologiska systemet i området. Vidare vill motionärerna att kommunen 
ska arbeta för att informera privata skogsägare om kalhyggesfritt skogsbruk och att minska 
kalhyggen även på privata skogsfastigheter. 
 
Enheten park och skog arbetar enligt skogsstrategin som beslutades av politiken under 2018. 
Skogsstrategin innehåll vägledning för vilka avverkningsmetoder som används när dessa 
åtgärder verkställs. Strategin är framtagen med tanke om ett långsiktigt hållbart 
skogsinnehav samt rekreationsskogar. Verksamheten anser således att motionärernas förslag 
anses vara tillgodosett. 
 
Förslaget avseende information till privata skogsägare om kalhyggesfritt skogsbruk avslås 
med hänvisning till att det inte är en kommunal uppgift. Ulricehamns kommunen såväl som 
privata skogsägare har att följa nationellt framtagna riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 190 
2 Tjänsteskrivelse 2021-06-03 från servicechef 
3 Motion om ekosystembaserat skogsbruk 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag avseende förändring i program för långsiktigt och hållbar förvaltning av 
kommunens skogsinnehav anses vara tillgodosett med hänvisning till enheten park och skogs 
framtagna skogsstrategi där frågorna gällande avverkningsmetod hanteras.  
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Motionens förslag avseende information till privata skogsägare om kalhyggesfritt skogsbruk 
avslås med hänvisning till att det inte är en kommunal uppgift.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Arne Fransson (MP) yrkar att ärendet återremitteras, då förvaltningen inte behandlat 
begreppet ekosystemtjänster i svaret. 
 
1.Riktlinjer för Naturvård och Ekosystemtjänster antogs 2020-02-07 av 
Kommunfullmäktige. 
 
2.Ekosystemtjänster ska vägas in i alla beslut står inskrivet i Miljöstrategidokumentet antaget 
i KF dec. 2018 
 
3. Motionen kan inte anses besvarad med att nuvarande nivå på föryngringsytor (80%) 
räcker, då motionen föreslår 0%. Det är snarare ett avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige avser återremittera ärendet eller avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att så är fallet.  
  
 
   
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
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§ 167 Avsägelse som ordinarie ledamot i demokratiberedningen samt som dess 
vice beredningsledare - Pelle Hellqvist (M) 

  
 
 
§ 167/2021 
 

Avsägelse som ordinarie ledamot i 
demokratiberedningen samt som dess vice 
beredningsledare - Per Hellqvist (M) 
Dnr 2021/420 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Per Hellqvist (M) befrias från uppdragen som ledamot och som vice beredningsledare i 
demokratiberedningen.  
 
Lars Holmin (M) väljs till ny ledamot och vice beredningsledare i demokratiberedningen. 
 
Per Hellqvist (M) väljs till ny ersättare i demokratiberedningen. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2021-07-20 avsäger sig Pelle Hellqvist (M) uppdragen som ledamot i 
demokratiberedningen samt som dess vice beredningsledare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse som ordinarie ledamot i demokratiberedningen samt som dess vice 

beredningsledare - Pelle Hellqvist (M) 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Per Hellqvist (M) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår Lars Holmin (M) som ny ledamot och vice 
beredningsledare i demokratiberedningen. Som nu ersättare i demokratiberedningen föreslås 
Per Hellqvist (M).  
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Per Hellqvist 
Lars Holmin 
demokratiberedningen  
val- och arvodesberedningen  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 168 Avsägelse av uppdrag som huvudman i Ulricehamns Sparbank, Catharina 
Ståhl Lind 

  
 
 
§ 168/2021 
 

Avsägelse av uppdrag som huvudman i Ulricehamns 
Sparbank, Catharina Ståhl Lind 
Dnr 2021/459 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Anna-Karin Anttila Sellberg (S) väljs till ny huvudman i Ulricehamns Sparbank.  
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2021-08-19 avsäger sig Catharina Ståhl Lind (S) uppdrag som huvudman i 
Ulricehamns Sparbank. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som huvudman i Ulricehamns Sparbank, Catharina Ståhl Lind 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Catharina Ståhl Lind (S) befrias från uppdraget. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Anna-Karin Anttila Sellberg (S) väljs till ny huvudman i 
Ulricehamns Sparbank.  
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Catharina Ståhl Lind 
Anna-Karin Anttila Sellberg  
Ulricehamns Sparbank  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 169 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Evelina 
Karlsson 

  
 
 
§ 169/2021 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige - Evelina Karlsson 
Dnr 2021/529 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Evelina Karlsson(V) befrias från uppdraget. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2021-09-22 avsäger sig Evelina Karlsson (V) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Evelina Karlsson(V) befrias från uppdraget. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Evelina Karlsson 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Evelina Karlsson 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 


