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§ 176 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 176/2021 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Med nedanstående ändring fastställs ärendelistan. 
 
Sammanfattning  
Ordförande informerar om att ärenden 31, Ansökan om projekteringsmedel för nybyggnad av 
stadsbibliotek, dras ut från ärendelistan. Det blir därmed heller ingen föredragning på 
ärendet.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.netpublicator.com/documents
https://www.netpublicator.com/documents
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§ 177 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 177/2021 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ordförande Roland Karlsson (C) informerar om möten och händelser som 
varit sedan förra kommunstyrelsemötet.  
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§ 178 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 178/2021 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 179 Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande efter 
Emma Claesson (S) 

  
 
 
§ 179/2021 
 

Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
välfärd/lärande efter Emma Claesson (S) 
Dnr 2021/362 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Mattias Green Andersson (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
välfärd/lärande.  
 
Sammanfattning 
Emma Claesson (S) avsade sig i en skrivelse 2021-06-11 uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande, val och 
arvodesberedningen och kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-
06-23 § 143 valdes Leif Dahl (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen och Mattias Green 
Andersson (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen behöver utse en ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp 
välfärd/lärande efter Emma Claesson (S).  
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Mattias Green Andersson (S) väljs till ny ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Mattias Green Andersson 
Kansliet 
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§ 180 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

  
 
 
§ 180/2021 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 2021/145 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Tjänsteskrivelse 2021-06-30 från kanslichef  
2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktiges arbetsordning, med förändring om repliker, antas. 
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§ 181 Komplettering av kommunstyrelsens reglemente - replikskifte 

  
 
 
§ 181/2021 
 

Komplettering av kommunstyrelsens reglemente - 
replikskifte 
Dnr 2021/293 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Tjänsteskrivelse 2021-06-30 från kanslichef  
2 Kommunstyrelsens reglemente 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens reglemente, med komplettering om repliker, antas. 
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§ 182 Ansökan om investeringsmedel övriga projekt 

  
 
 
§ 182/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel övriga projekt 
Dnr 2020/590 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-06-10 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl GC-väg utmed statliga vägar i Vegby och Rånnaväg 
3 Investeringskalkyl utbyggnad Bergsäter 
 
Ordförandens förslag – 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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§ 183 Ansökan om investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds 
skola och förskola 

  
 
 
§ 183/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
ventilation i Tvärreds skola och förskola 
Dnr 2020/24 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-07-02 från servicechef 
2 Bilaga till ansökan om investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds skola 
 
Ordförandens förslag – 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. 
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§ 184 Ansökan om projekteringsmedel till ny skola F-6 i Ulricehamn 

  
 
 
§ 184/2021 
 

Ansökan om projekteringsmedel till ny skola F-6 i 
Ulricehamn 
Dnr 2020/21 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-06-30 från servicechef 
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Ordförandens förslag – 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. 
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§ 185 Svar på ansökan om driftbidrag för drift av golfbana vid Åsundsholms 
Golfklubb 

  
 
 
§ 185/2021 
 

Svar på ansökan om driftbidrag för drift av golfbana 
vid Åsundsholms Golfklubb 
Dnr 2021/101 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-05-18 från servicechef  
2 Ansökan om driftbidrag för drift av golfbana vid Åsundsholms Golfklubb 

 
Ordförandens förslag – 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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§ 186 Svar på motion om att införa allmänhetens frågestund 

  
 
 
§ 186/2021 
 

Svar på motion om att införa allmänhetens 
frågestund 
Dnr 2020/57 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Tjänsteskrivelse 2021-06-14 från kanslichef  
2 Motion om att införa allmänhetens frågestund 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under utredning med hänsyn till att införande av allmänhetens 
frågestund ingår i demokratiberedningens uppdrag. 
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§ 187 Svar på motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling 

  
 
 
§ 187/2021 
 

Svar på motion om att använda livscykelperspektiv 
vid upphandling 
Dnr 2019/391 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-07-01 från ekonomichef 
2 Motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling 
 
Ordförandens förslag – 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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§ 188 Svar på motion om kartläggning beträffande kollektivavtal hos företag 
som kommunen har avtal med 

  
 
 
§ 188/2021 
 

Svar på motion om kartläggning beträffande 
kollektivavtal hos företag som kommunen har avtal 
med 
Dnr 2020/547 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-07-01 från ekonomichef  
2 Motion om kartläggning beträffande kollektivavtal hos företag som kommunen har avtal 

med 
 
Ordförandens förslag – 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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
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Klas Redin (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut eller enligt Klas Redins (S) yrkande om bifall till motionen. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
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§ 189 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 

  
 
 
§ 189/2021 
 

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 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-07-01 från ekonomichef  
2 Motion om att det skall finnas en klausul i upphandlingen som anger hur många 

lärlingar som företagen skall ta emot vid olika byggprojekt 
 
Ordförandens förslag – 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. 
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§ 190 Svar på motion om ekosystembaserat skogsbruk 

  
 
 
§ 190/2021 
 

Svar på motion om ekosystembaserat skogsbruk 
Dnr 2020/657 
 
 
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.  
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-06-03 från servicechef  
2 Motion om ekosystembaserat skogsbruk 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens 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 
Dan Ljung (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen: då kommunen inte gett 
svar på huruvida man använder sig av kalavverkning i sitt skogsbruk vill jag ha en 
återremittering av motionen vidare vill jag att kommunen förklarar sin skogsstrategi 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser återremittera ärendet eller avgöra det idag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
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§ 191 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-09-02 

  
 
 
§ 191/2021 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-09-02 
Dnr 2021/82 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 
2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 304/2021, 320/2021, 321/2021, 322/2021, 323–325/2021, 362–

372/2021, 380/2021 413-414/2021, 448/2021 
2021/256, 2021/313, 2021/299, 2021/296, 2021/288, , 2021/171, 2021/285 
Bevilja/avslåekonomiska bidrag till föreningar och institutioner eller 
motsvarande 
Verksamhetschef 2021-04-28, 2021-02-23, 2021-05-14, 2021-05- 11, 2021-
05-07,  
2021-07-02 
Enhetschef 2021-05-26, 2021-06-04, 2021-06-22,  

2.4 Nr 392–393/2021, 394/2021, 400/2021 
2021/20 
Beslut om folkhälsoinsatser enligt antagen verksamhetsplan 
Folkhälsostrateg 2021-06-10, 2021-06-11, 2021-06-14 

2.5 Nr 388/2021 
Beslut avseende utdelning av donationsmedel för gymnasieskolan 
Enhetschef 2021-06-09 

2.6 Nr 418/2021 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2021-06-21 

2.15 Nr 439/2021 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-06-30 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-09-02 

 Sida 25 av 51 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

2.17 Nr 302/2021 
2020/635 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-05-12 

2.20 Nr 417/2021,  
2021/380,  
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2021-06-21 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 381/2021, 401–403/2021, 404/2021, 411/2021 
Utse beslutsattestanter  
Ekonomichef 2021-06-07, 2021-06-15, 2021-06-07, 2021-06-14 

3.12 

Nr 426/2021 
Besluta om placering av likvida medel inom de ramar som anges i fastställd 
finanspolicy 
Ekonomichef 2021-06-30 

3.19 

Nr 301/2021 
2021/278 
Beslut om omdisponering av kommunstyrelsens internbudget 
Kommunchef 2021-05-06 

3.20 

Nr 353/2021 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-05-27 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 443/2021, 462/2021 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2021-07-01, 2021-07-29 

5.4 

Nr 421/2021, 427/2021 
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-06-23, 2021-06-28 

5.7 

Nr 308/2021, 318–319/2021, 344–345/2021, 399/2021, 409/2021, 
410/2021, 442/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över de i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-05-17, 2021-05-19, 2021-05-26, 
2021-06-14, 2021-06-17 
Exploateringsingenjör 2021-06-17, 2021-06-30 

5.8 

Nr 440–441/2021 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2021-06-17 

5.10 

Nr 396/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-05-31 
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5.11 

Nr 424–425/2021 
Godkänna intrångsersättningar 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-06-16 

5.12 

Nr 326/2021, 341/2021 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 
2021-05-19, 2021-05-25 

5.14 

Nr 290/2021, 300/2021,316/2021, 328–329/2021, 335/2021, 357–
358/2021,  
360–361/2021, 384–385/2021, 415/2021, 444/2021, 447/2021, 452/2021, 
456/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark-och exploateringsingenjör 2021-05-10, 2021-05-19, 2021-05-20,2021-
05-24,  
2021-05-28, 2021-05-31, 2021-06-09, 2021-06-22, 2021-07-01, 2021-07-02, 
2021-07-05, 2021-07-12 

5.15 

Nr 455/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp 
och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter. 
Verksamhetschef fastighet 2021-03-29 

5.19 

Nr 428/2021, 429/2021, 430/2021, 431–433/2021, 438/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2021-06-21, 2021-06-07, 2021-03-31, 2021-06-08, 2021-
03-27 

5.21 

Nr 298/2021, 299/2021, 303/2021, 376/2021, 383/2021, 395/2021 
405/2021, 406/2021, 408/2021, 445/2021, 446/2021, 453/2021 
2021/291, 2021/298, 2021/302, 2021/328, 2021/348, 2021/354, 2021/364, 
2021/346, 2021/345, 2021/400, 2021/399, 2021/402 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Exploateringshandläggare 2021-05-11, 2021-05-11, 2021-05-14, 2021-05-31, 
2021-06-11, 2021-06-09, 2021-06-11, 2021-06-17, 2021-07-02, 2921.07-07 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 291/2021,292/2021, 293/2021, 294/2021, 295–296/2021, 297/2021, 
305/2021, 306/2021, 307/2021, 309/2021, 310/2021, 317/2021, 327/2021, 
330/2021, 331/2021, 332–334/2021, 337/2021, 339/2021, 340/2021, 
343/2021, 351/2021, 352/2021, 359/2021, 373/2021, 374/2021, 375/2021, 
378/2021, 379/2021, 382/2021, 389/2021, 407/2021, 412/2021, 416/2021, 
420/2021, 422/2021, 423/2021, 437/2021, 450/2021, 459/2021, 461/2021, 
463/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-05-03, 2021-05-11, 2021-05-01, 2021-04-27, 2021-04-13, 
2021-04-30, 2021-05-10, 2021-05-03, 2021-04-12, 2021-05-17,2021-05-21, 
2021-05-18, 2021-05-21, 2021-05-18, 2021-05-18, 2021-05-21,2021-05-25, 
2021-04-29, 2021-05-12, 2021-05-21, 2021-05-20, 2021-06-01, 2021-05-31, 
2021-06-07, 2021-05-10, 2021-06-16, 2021-06-09, 2021-06-17, 2021-06-07, 
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2021-06-10, 2021-05-31, 2021-07-27, 2021-08-03 
Verksamhetschef 2021-05-05, 2021-04-28 
Sektorchef 2021-04-16, 2021-06-22, 2021-07-01 

8.3 

Nr 419/2021 
Förordna vikarier under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-06-07 

8.4 

Nr 336/2021, 390/2021, 458/2021 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. 
/Fastställande av lönetillägg 
HR-chef 2021-05-21, 2021-06-08 
Tf HR-chef 2021-07-14 

8.8 

Nr 288/2021, 289/2021, 313/2021, 314/2021, 315/2021, 338/2021, 
348/2021,  
349–350/2021, 354/2021, 391/2021, 397/2021, 398/2021, 457/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-05-06,2021-04-28, 2021-05-12, 2021-05-11, 2021-05-17, 
2021-05-20, 2021-05-25, 2021-05-20, 2021-05-27, 2021-06-03, 2021-06-
12, 2021-06.10 
Verksamhetschef 2021-06-04 

8.20 

Nr 460/2021 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2021-07-06 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 377/2021 
Beslut om positiva planbesked och planuppdrag i de fall stöd för den 
avsedda åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan, 
eller att åtgärden är av mindre betydande art 
Sektorchef 2021-06-02 

9.3 

Nr 449/2021 
2021/295 
Beslut om positiva planbesked och planuppdrag i de fall stöd för den 
avsedda åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan, 
fördjupad översiktsplan, eller att åtgärden  är av mindre betydande art 
Sektorchef 2021-07-05 

9.6 

Nr 451/2021 
2020/221 
Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan 
Planchef 2021-07-05 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
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20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 311–312/2021, 342/2021, 387/2021, 436/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Tf verksamhetschef 2021-04-20, 2021-05-07, 2021-06-04 

22.2 

Nr 346–347/2021, 386/2021, 434–435/2021, 454/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Tf verksamhetschef 2021-05-26, 2021-06-01, 2021-06-10, 2021-06-04 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna  
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§ 192 Antagande detaljplan Gällstad 1:147, Trikågatan 1, Gällstad 

  
 
 
§ 192/2021 
 

Antagande detaljplan Gällstad 1:147, Trikågatan 1, 
Gällstad 
Dnr 2019/721 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen Gällstad 1:147, Trikågatan 1, Gällstad antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga 
lokaler för nuvarande verksamhet på fastigheten Gällstad 1:147 i Gällstad.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-06-14 från samhällsbyggnadschef 
2 
3 
4 

Plankarta Gällstad 1:147, Trikågatan 1, Gällstad  
Planbeskrivning antagande Gällstad 1:147, Trikågatan 1, Gällstad 
Samrådsredogörelse Gällstad 1:147, Trikågatan 1, Gällstad 

5 Grundkarta antagande Gällstad 1:147, Trikågatan 1, Gällstad 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen Gällstad 1:147, Trikågatan 1, Gällstad antas. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 193 Planbesked Folkesred 1:2 

  
 
 
§ 193/2021 
 

Planbesked Folkesred 1:2 
Dnr 2021/310 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten 
Folkesred 1:2, utformningen av bebyggelsen prövas i detaljplansprocessen. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av Folkesred 1:2. 
 
Sammanfattning 
Christopher Barnekow har inkommit med en begäran om planbesked för del av fastigheten 
Folkesred 1:2 i Tvärred, Ulricehamns kommun. Området är inte detaljplanelagt. Avsikten är 
att möjliggöra för nybyggnation av 6–8 enbostadshus. För att pröva möjlighet till detta 
behöver en ny detaljplan tas fram.  
 
Förvaltningens samlade bedömning är att en ny detaljplan är positivt för kommunen och 
ligger i linje med översiktsplanens intentioner om att skapa förutsättningar för ökad 
bostadsbebyggelse. Berört område är ej utpekat i kommunens gällande översiktsplan, Hela 
planprocessen beräknas ta cirka 2 år. Påbörjas planarbetet tredje kvartalet 2022 beräknas 
detaljplanen kunna antas tredje kvartalet 2024. Observera att en eventuell 
överklagandeprocess påverkar när detaljplanen får laga kraft. Avgiften för planbesked med 
medelstor åtgärd är 16 660 kronor enligt den taxa som gällde när planbeskedet inkom. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-06-22 från samhällsbyggnadschef  
2 Utredning planbesked Folkesred 1_2 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten 
Folkesred 1:2, utformningen av bebyggelsen prövas i detaljplansprocessen. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av Folkesred 1:2. 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Christopher Barnekow 
Grevturegatan 38 
114 38 Stockholm  
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§ 194 Planbesked för del av Vist 10:27, Ubbarp 8:16 och Vist 10:25. 

  
 
 
§ 194/2021 
 

Planbesked för del av Vist 10:27, Ubbarp 8:16 och 
Vist 10:25 
Dnr 2020/683 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten del av Vist 10:27, 
Ubbarp 8:16 och Vist 10:25. 
 
Sammanfattning 
Vätterleden Invest AB har inkommit med en begäran om planbesked för del av Vist 10:27, 
Ubbarp 8:16 och Vist 10:25. Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan. 
Planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområdet i granskningsförslaget till 
kommande översiktsplan Ulricehamn 2040 vilket är i linje med ansökan där syftet är att 
möjliggöra för fordonsservice, restaurangverksamhet och drivmedelsstation. En 
förutsättning för att inleda detaljplanearbete med standardförfarande är att områdets 
föreslagna användning och omfattning i den framtida översiktsplanen inte ändras från 
granskningsförslaget av den nya översiktsplanen.  
 
Då ansökan går i linje med granskningsförslaget av den nya översiktsplanen är förvaltningens 
samlade bedömning att det är positivt att starta ett planärende för ansökans angivna syfte 
samt att exploatören på egen risk utför de listade utredningarna. När väl detaljplanearbetet 
påbörjas kommer de genomförda utredningar bidra till en snabbare planprocess. Exakt 
planområde bestäms utefter resultatet av de gjorda utredningarna, i samråd med exploatören 
samt av eventuellt andra ännu okända aspekter som kan framträda under detaljplanearbetets 
gång. 
 
Planstart kan tidigast påbörjas kvartal två 2022. Ungefärlig tid för färdig detaljplan efter 
planstart är två år. Avgiften för planbesked för liten åtgärd är 14 190 kronor enligt gällande 
taxa när begäran om planbesked inkom. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-31 från samhällsbyggnadschef  
2 Utredning planbesked för del av Vist 10:27, Ubbarp 8:16 och Vist 10:25 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten del av Vist 10:27, 
Ubbarp 8:16 och Vist 10:25. 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 195 Planbesked Bogesund 1:115 

  
 
 
§ 195/2021 
 

Planbesked Bogesund 1:115 
Dnr 2020/589 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:115. 
 
Sammanfattning 
Järngrinden Projektutveckling AB har inkommit med en begäran om planbesked för 
Bogesund 1:115 i Ulricehamn. Avsikten är att utreda möjligheten för förtätning genom 15 rad-
/kedjehus i två plan. Ansökan går inte emot gällande översiktsplan då området inte är 
utpekat i denna. Planområdet ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och ingår i 
granskningsförslaget till kommande översiktsplan Ulricehamn 2040 som naturområde och 
tätort. En mindre del av ansökan är därför i linje med Ulricehamn 2040 och en del är det 
inte. Planarbetet förväntas inte kunna påbörjas innan den nya översiktsplanen Ulricehamn 
2040 har fått laga kraft, vilket planeras ske i början av 2022. Därför kommer en detaljplan 
behöva förhålla sig till den nya översiktsplanen. 
 
Det finns speciella omständigheter på platsen som måste utredas vidare men förvaltningens 
samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en detaljplan för bostäder på 
Bogesund 1:115 som begäran om planbesked omfattar. Förutsättningar på platsen behöver 
utredas vidare då området ligger inom naturvärdesklass 2 och har höga naturvärden kopplat 
till växtmiljön och fladdermöss. Sammantaget gör detta att exploatering bedöms vara 
lämpligt på en mindre del av fastigheten än den sökande föreslår. Området anses vara en 
viktig del i och ha en stor betydelse som grönt närområde till Ulricehamn. En för stor 
exploatering i området riskerar att påverka områdets funktion som spridningskorridor för 
växter och djur in mot staden och Ulricehamnsmotet. Utifrån informationen som finns idag 
kan man se att det skulle gå att planlägga en del av fastigheten som bostäder, se det 
rödrandiga området i bild 1 nedan. Om det går att planlägga en större yta till bostäder 
behöver utredas vidare i detaljplanearbetet tillsammans med en utredning som visar vilka 
naturvärden området kommer att få, då almsjukan tagit majoriteten av träden i området. I 
samband med exploatering ska kilarnas sociala värden och funktion/kommande funktion 
som spridningskorridor säkerställas i en eventuell detaljplan.  
 
Beroende på omfattningen av exploateringen föreslås olika planförfaranden.  
Om exploateringen endast innefattar det rödrandiga området i bild 1, se nedan, föreslås 
detaljplanen hanteras med standardförfarande eftersom förslaget till detaljplan är förenligt 
med översiktsplanen Ulricehamn 2040 och inte är av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande 
miljöpåverkan. Om exploateringen även skulle innefatta området utanför det rödrandiga 
området, enligt begäran om planbesked, föreslås detaljplanen hanteras med utökat 
standardförfarande eftersom förslaget till detaljplan inte är förenligt med översiktsplanen 
Ulricehamn 2040. En förutsättning för detta är att områdets föreslagna användning och 
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omfattning i den framtida översiktsplanen inte ändras från granskningsförslaget av den nya 
översiktsplanen.  
 
Planstart kan tidigast påbörjas kvartal tre 2022. Ungefärlig tid för färdig detaljplan efter 
planstart är två till två och ett halvt år.  Avgiften för planbesked för liten åtgärd är 14 190 
kronor enligt gällande taxa när planbeskedet inkom. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-06-16 från samhällsbyggnadschef  
2 Utredning planbesked Bogesund 1_115 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:115. 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-09-02 

 Sida 34 av 51 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 196 Svar på remiss gällande regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen 

  
 
 
§ 196/2021 
 

Svar på remiss gällande regional fysisk planering 
enligt plan- och bygglagen 
Dnr 2021/172 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Svar på remiss enligt förslag till yttrande över regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen översänds till Västra Götalandsregionen. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har tagit del av remissen från Västra Götalandsregionen angående att 
Västra Götalandsregionen skulle bli ansvariga för den regionala fysiska planeringen och bli 
ett regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen. I remissen efterfrågas Ulricehamns 
kommuns inställning till detta. 
 
Ulricehamns kommun, som är belägen perifert i Västra Götalandsregionen, betvivlar nyttan 
av en regionplan. Detta med bakgrund i att hänsyn troligtvis inte kan tas till 49 kommuners 
olika intressen, vilket sannolikt resulterar i en för allmänt hållen regionplan med tyngdpunkt 
i Göteborgsområdet. Vidare finns farhågan att kommunens planmonopol sätts ur spel. 
Ulricehamns kommun ställer sig därför i dagsläget negativ till frågan om Västra 
Götalandsregionen ska begära ansvaret för regional planering enligt PBL. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-14 från samhällsbyggnadschef  
2 Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen- VGR som 

regionplaneorgan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Svar på remiss enligt förslag till yttrande över regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen översänds till Västra Götalandsregionen. 
 
 
Beslut lämnas till 
Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen  
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§ 197 Övertagande av väghållarskap för del av riksväg 46 från Trafikverket 

  
 
 
§ 197/2021 
 

Övertagande av väghållarskap för del av riksväg 46 
från Trafikverket 
Dnr 2021/347 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner att avtal tecknas med Trafikverket gällande övertagande av 
väghållarskap om cirka 400 meter utmed riksväg 46. 
 
Avtalet skall godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 120 tkr per år, beaktas i budget 2022 under förutsättning 
att avtal tecknas. 
 
Sammanfattning 
Inför projektering för åtgärder kopplat till Entré Ulricehamn ingår flera delar som behöver 
byggas om för att klara ett ökat trafikflöde och vara mer ändamålsenlig med utvecklingen i 
området och tätorten. För att kunna bygga om Entré Ulricehamn till samma gestaltning som 
sektionen mellan Ulricehamnsmotet och cirkulationsplatsen vid Alängsgatan förespråkar 
Trafikverket att kommunen tar över väghållarskapet för en vägsträcka. Sträckan ligger utmed 
riksväg 46 och sträcker sig från Alängsgatan och fram till första avfarten till väg 1704 sett 
söderifrån, vägsträckan är cirka 400 meter lång.  
 
För att ett övertagande av väghållarskapet ska kunna ske ska ett avtal tecknas mellan 
kommunen och Trafikverket, till vilket ett politiskt beslut behövs. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-11 från samhällsbyggnadschef  
2 Karta aktuell vägsträcka 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner att avtal tecknas med Trafikverket gällande övertagande av 
väghållarskap om cirka 400 meter utmed riksväg 46. 
 
Avtalet skall godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 120 tkr per år, beaktas i budget 2022 under förutsättning 
att avtal tecknas. 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 198 Behovsutredning byggenheten 2022-2024 

  
 
 
§ 198/2021 
 

Behovsutredning byggenheten 2022-2024 
Dnr 2021/301 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Behovsutredningen för 2022-2024 för byggenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen. 
 
Sammanfattning 
Miljö och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till 
behovsutredningen av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som 
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-07-01 från kommunchef  

2 MBN beslut § 74 behovsutredningar 
3 Behovsutredning byggenheten 2022-2024 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Behovsutredningen för 2022-2024 för byggenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 199 Behovsutredning miljöenheten 2022-2024 

  
 
 
§ 199/2021 
 

Behovsutredning miljöenheten 2022-2024 
Dnr 2021/303 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Behovsutredningen för 2022-2024 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen. 
 
Sammanfattning 
Miljö och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till 
behovsutredning av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som 
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-07-01 från kommunchef  

2 MBN beslut § 74 behovsutredningar 
3 Behovsutredning miljöenheten 2022-2024 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Behovsutredningen för 2022-2024 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen. 
 
 
Beslut lämnas till 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 200 Granskning av stöldbegärliga inventarier 

  
 
 
§ 200/2021 
 

Granskning av stöldbegärliga inventarier 
Dnr 2020/47 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för att skydda stöldbegärliga 
inventarier samt att stärka den interna kontrollen gällande uppföljning av inventarier.  
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av stöldbegärliga inventarier. 
Granskningens syfte är att pröva om kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll av kommunens 
stöldbegärliga inventarier.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt 
tillfredsställande kontroll av uppföljning av kommunens stöldbegärliga inventarier. 
Revisorerna konstaterar att det trots avsaknaden av instruktioner, dokumenterade rutiner 
och riktlinjer finns ett skydd mot stölder. Revisorerna rekommenderar med anledning av de 
förhållanden som beskrivs i rapporten att kommunstyrelsen bör upprätta övergripande 
riktlinjer för att skydda stöldbegärliga inventarier och att stärka den interna kontrollen 
gällande uppföljning av inventarier.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-18 från kommunchef  
2 Följebrev - granskning av stöldbegärliga inventarier 
3 Granskning av stöldbegärliga inventarier FOLJ 191103 

original 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för att skydda stöldbegärliga 
inventarier samt att stärka den interna kontrollen gällande uppföljning av inventarier.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Hemsidan 
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§ 201 Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024 Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 201/2021 
 

Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024 
Tolkförmedling Väst 
Dnr 2021/355 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Budget och verksamhetsplan 2022 - 2024 för Tolkförmedling Väst godkänns. 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt förslag till budget och verksamhetsplan 2022 - 2024 för 
samråd innan beslut av förbundets direktion. Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga 
kostnader minst täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda 
tjänster enligt självkostnadsprincipen. Det innebär en beräknad snitthöjning om 2,7% för att 
nå en budget i balans. Motsvarande höjning för år 2021 var 2,6 %.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-07-02 från kommunchef  
2 Protokollsutdrag 
3 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2022-2024 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Budget och verksamhetsplan 2022 - 2024 för Tolkförmedling Väst godkänns. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 202 Ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs A- och B-plan 

  
 
 
§ 202/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs 
A- och B-plan 
Dnr 2021/46 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A-plan på Lassalyckan, 3,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utbyte konstgräs A- och B-plan i investeringsbudgeten för 
2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A-plan på 
Lassalyckan, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör att konstgräset som ligger på A-planen byts 
ut, då det är tio år i år och börjar bli väldigt slitet.  
 
Svenska fotbollsförbundet (SvFF) kom med nya krav och rekommendationer för tävlingsspel 
på konstgräs fr o m 2020. För Lassalyckans del rekommenderas FIFA Quality/IMS 
(International Match Standard). Detta kommer att vara ett krav i upphandlingen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatta i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
2021-04-14 återremitterade kommunstyrelsen investeringsansökan med motiveringen 
”ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda ett miljövänligare alternativ än 
gummigranulat”. 
 
Förvaltningen har efter återremissen genom utredning och kontakt med leverantör och andra 
instanser samlat in information och utvärderat den. 
 
Förvaltningen har kommit fram till att genom ställa miljökrav i upphandlingen när man 
byter konstgräs på Lassalyckan och använder Bioflex som infill som är en belagd mineral som 
består av 98 % sand kan man minska mikroplaster avsevärt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-03 från servicechef  
2 Investeringskalkyl för utbyte konstgräs A- och B-plan 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A-plan på Lassalyckan, 3,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utbyte konstgräs A- och B-plan i investeringsbudgeten för 
2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
Kultur- och fritidschef 
Fritidschef 
Sektorchef 
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§ 203 Ansökan om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet 

  
 
 
§ 203/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel för renovering 
Tingsholmsgymnasiet 
Dnr 2021/389 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Renovering Tingsholm i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att förbättra skicket på lokalerna och skapa ett mer attraktivt 
gymnasium. Ytskikt kommer att förnyas i stor utsträckning men en stor del utgörs av 
akustik- och belysningsåtgärder. Åtgärderna har tagits fram i samråd med gymnasiet och 
vissa kompletteringar har fastighet lagt till. Beräknade utgifter finns som bilaga.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelser 2021-06-30 från servicechef  
2 Underhållsplan investeringsmedel Tingsholm 
3 Bilaga till ansökan om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Renovering Tingsholm i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Jäv 
Mats Bogren (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av 
ärendet. Annie Faundes (NU) går in som tjänstgörande ledamot. 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 204 Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Alängen 3 
m.fl och Rönnåsen etapp 1 

  
 
 
§ 204/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplan Alängen 3 m.fl och Rönnåsen etapp 1  
Dnr 2021/342 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplan Alängen 3 m.fl., 1,0 mnkr samt för 
genomförande av Rönnåsen etapp 1, 2,5 mnkr kan finansieras via avsatta medel för 
genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2021. 
 
De två investeringsärenden påverkar inte drift- och underhållskostnaderna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Alängen 3 
m.fl., 1,0 mnkr samt investeringsmedel för genomförande av Rönnåsen etapp 1, 2,5 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
De två investeringsärenden påverkar inte drift- och underhållskostnaderna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-08 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Projektering Alängsgatan  3 m.fl. 
3 Investeringskalkyl utbyggnad ändring av DP Rönnåsen etapp 1 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplan Alängen 3 m.fl., 1,0 mnkr samt för 
genomförande av Rönnåsen etapp 1, 2,5 mnkr kan finansieras via avsatta medel för 
genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2021. 
 
De två investeringsärenden påverkar inte drift- och underhållskostnaderna. 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef 
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§ 205 Svar på medborgarförslag om nya villatomter 

  
 
 
§ 205/2021 
 

Svar på medborgarförslag om nya villatomter  
Dnr 2020/491 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under genomförande avseende att genomföra ett planarbete 
med hänvisning till att ett positivt planbesked givits för det aktuella området.   
 
Medborgarförslaget avslås avseende att byggklara tomter ska finnas och att dragning av 
vägar och infrastruktur ska ske under 2021, med hänvisning till den tid som en 
detaljplaneplanprocess tar enligt plan-och bygglagen (PBL) och detaljplanens prioritet och 
tidsplan som beslutats om i planbeskedet och i planprioriteringslistan.  
 
Medborgarförslaget avslås avseende att köpa den berörda marken med hänvisning till att 
planbesked begärts av privat aktör som avser utveckla området. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing, 
Gunnel Magnusson, Jan-Erik Magnusson, Gustav Liberg, Peter Eggers och Terese Tyrén att 
kommunen köper in den berörda marken, prioriterar ett planarbete så att det finns byggklara 
villatomter under 2021 samt att vägar och infrastruktur dras fram inom området under 2021.  
 
Ulricehamns kommun arbetar för närvarande med att ta fram en ny kommunövergripande 
översiktsplan. I arbetet med att ta fram en översiktsplan ingår att peka ut områden som 
kommunen anser lämpliga för bostäder. Kommunen ställer sig i granskningsförslaget positiv 
till att det byggs bostäder i Hökerum på den plats som medborgarförslaget avser.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om positivt planbesked för den aktuella platsen. 
Förvaltningen föreslår i det ärendet att planprocessen bör inledas först efter att den nya 
översiktsplanen Ulricehamn 2040 fått laga kraft. Detta eftersom frågor kopplade till 
jordbruksmark med fördel hanteras i översiktsplanen. Ett positivt planbesked innebär att 
kommunen åtar sig att inleda ett detaljplanearbete.  
 
En detaljplan för Arnabo finns inte med i kommunens planprioriteringslista för hösten 2021, 
utan planeras påbörjas under 2022. Med hänvisning till planprocessen enligt 5 kap. i PBL 
och kommunens prioritering är det inte rimligt att byggklara tomter ska finnas och att 
dragning av vägar och infrastruktur sker under 2021. 
 
Eftersom begäran om planbesked lämnats in av en privat aktör finns i nuläget ingen 
anledning för kommunen att köpa marken för att utveckling ska kunna ske.   

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-15 från samhällsbyggnadschef  
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2 Medborgarförslag om nya villatomter 
 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under genomförande avseende att genomföra ett planarbete 
med hänvisning till att ett positivt planbesked givits för det aktuella området.   
 
Medborgarförslaget avslås avseende att byggklara tomter ska finnas och att dragning av 
vägar och infrastruktur ska ske under 2021, med hänvisning till den tid som en 
detaljplaneplanprocess tar enligt plan-och bygglagen (PBL) och detaljplanens prioritet och 
tidsplan som beslutats om i planbeskedet och i planprioriteringslistan.  
 
Medborgarförslaget avslås avseende att köpa den berörda marken med hänvisning till att 
planbesked begärts av privat aktör som avser utveckla området. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tommy Johansson 
Carl-Åke Alsing 
Gunnel Magnusson  
Jan-Erik Magnusson 
Gustav Liberg 
Peter Eggers 
Terese Tyrén 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 206 Svar på medborgarförslag om upprensning i Stadsparken 

  
 
 
§ 206/2021 
 

Svar på medborgarförslag om upprensning i 
Stadsparken 
Dnr 2020/561 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses var tillgodosett med hänvisning till enheten park och skogs 
åtgärder enligt aktuell skötselplan samt utförande vid akuta åtgärder.   
 
Sammanfattning 
Agneta Jarneving föreslår i ett medborgarförslag 2020-10-23 att delar av Stadsparken 
behöver rensas upp då gamla träd har trillat ner över gångar. Delar av området har även 
förbuskats.   
 
Medborgarförslaget anses var tillgodosett med hänvisning till enheten park och skogs 
åtgärder enligt aktuell skötselplan samt utförande vid akuta åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-03-23 från servicechef  
2 Medborgarförslag om upprensning i stadsparken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses var tillgodosett med hänvisning till enheten park och skogs 
åtgärder enligt aktuell skötselplan samt utförande vid akuta åtgärder.   
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Agneta Jarneving 
Servicechef 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-09-02 

 Sida 48 av 51 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 207 Svar på medborgarförslag gällande Brunnsnäs 

  
 
 
§ 207/2021 
 

Svar på medborgarförslag gällande Brunnsnäs 
Dnr 2020/674 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen arbetar aktivt med palliativ 
vård idag som fungerar bra och planerar därför inte att starta upp hospice. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Yvonne Svärd att kommunen ska 
starta upp ett hospice på Brunnsnäs. 

 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen 
arbetar aktivt med palliativ vård idag som fungerar bra och planerar därför inte att starta upp 
hospice. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-28 från socialchef  
2 Medborgarförslag gällande Brunnsnäs - Hospice Birgit Sparre 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen arbetar aktivt med palliativ 
vård idag som fungerar bra och planerar därför inte att starta upp hospice. 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 208 Svar på medborgarförslag om att utveckla lekplatsen Skolgatan i Dalum 
med en hinderbana eller liknande 

  
 
 
§ 208/2021 
 

Svar på medborgarförslag om att utveckla lekplatsen 
Skolgatan i Dalum med en hinderbana eller liknande 
Dnr 2020/686 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås i den del som gäller byggnation av hinderbana. Förslag avslås med 
motiveringen att samhällsföreningen är huvudman för orten och att ta bort fotbollsplanen är 
en fråga som behöver gå genom förening.  
 
Förslaget avseende utveckling av befintlig lekplats anses vara under utredning då enheten 
park och skogs har åtgärder för detta i aktuell långsiktiga planering.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Caroline Johansson att lekplatsen vid 
pulkabacken i Dalum ska utvecklas genom att intilliggande fotbollsplan ska byggas om till en 
hinderbana i trä. Detta för att bidra till rörelse för både unga och vuxna. Går det inte att 
genomföra ser Caroline gärna att lekplatsen utvecklas på något annat sätt för att medborgare 
på landsbygden ska ha nära till lekplats likt personer som bor i centrala Ulricehamn. 
Medborgarförslaget om hinderbana i trä avslås med motiveringen att samhällsföreningen är 
huvudman för orten och att ta bort fotbollsplanen är en fråga som behöver gå genom 
föreningen. 
 
Lekplatsen kommer att förbättras under 2023 förutsatt att medel för detta ges bifall. Enheten 
park och skog kommer även ta med förslaget till samhällsföreningen som ansvarar för ytan 
och diskutera önskemål samt framtida utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-25 från servicechef  
2 Medborgarförslag om att utveckla lekplatsen Skolgatan i Dalum med en hinderbana eller 

liknande 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås i den del som gäller byggnation av hinderbana. Förslag avslås med 
motiveringen att samhällsföreningen är huvudman för orten och att ta bort fotbollsplanen är 
en fråga som behöver gå genom förening.  
 
Förslaget avseende utveckling av befintlig lekplats anses vara under utredning då enheten 
park och skog har åtgärder för detta i aktuell långsiktiga planering.   
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Beslut lämnas till 
Caroline Johansson 
Servicechef 
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§ 209 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-09-02 

  
 
 
§ 209/2021 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-09-
02 
Dnr 2020/611 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokoll styrelsemöte 2021-06-01 Sjuhärads samordningsförbund 
2 Tertialrapport januari – april 2021 Sjuhärads Samordningsförbund  
3 Protokoll Direktionen 2021-05-28 Tolkförmedling Väst 
4 Protokoll Samverkansnämnd IT 2021-05-21 
5 Protokoll Direktionen 2021-06-04 Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund 
6 Direktionsprotokoll 2021-05-28 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
7 Protokoll Regionfullmäktige 2021-06-07 Västra Götalandsregionen Sammanträdestider för 
regionfullmäktige 2022  
8 Direktionsprotokoll 2021-06-11 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
9. Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2021-06-15 
10. Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening protokoll, årsmöte, 2021-05-24 
11. Samverkansavtal Ätradalsleden § 141, Kommunstyrelsens arbetsutskott Svenljunga 
kommun 2021-08-09 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 


