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§ 188 Information

§ 188

Information
Kommunfullmäktiges beslut
En ordinarie ledamot får gå in och tjänstgöra under ett pågående ärende, även om en
ersättare har satts in, förutsatt att det inte är under beslutsdelen. Om en ledamot avbryter
tjänstgöringen under ett pågående ärende får en ersättare tas in, förutsatt att det inte är
under beslutsdelen.
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om upplägget för dagen och att
kommunfullmäktiges presidium kommer att dela på ordförandeskapet under debatten av
ärende 8, Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024.

Förslag till beslut på ärendet
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att fullmäktige godkänner att en ledamot som inte medverkar
vid uppropet får gå in och tjänstgöra under pågående ärende, förutsatt att det inte är under
beslutsdelen.

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om de godkänner att en
ordinarie ledamot får gå in och tjänstgöra under ett pågående ärende, även om en ersättare
har satts in, förutsatt att det inte är under beslutsdelen. Om en ledamot avbryter
tjänstgöringen under ett pågående ärende får en ersättare tas in, förutsatt att det inte är
under beslutsdelen. Kommunfullmäktiges ordförande finner att fullmäktige beslutar att
godkänna detta.
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§ 189 Motion om att utreda kostnaden för gratis frukost till alla skolelever i
Ulricehamns kommun

§ 189

Motion om att utreda kostnaden för gratis frukost till
alla skolelever i Ulricehamns kommun
Dnr 2021/611

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jenny Kvist (S) och Tommy Mårtensson (S):
Att förvaltningen utreder kostnaden för gratis frukost till alla elever.
Att förvaltningen bryter ner kostnaden skola för skola.
Att förvaltningen redovisar förutsättningarna att erbjuda gratis frukost vid de olika
skolenheterna.

Beslutsunderlag
1

Motion om att utreda kostnaden för gratis frukost till alla skolelever i Ulricehamns
kommun

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-11-18
Sida 7 av 29

§ 190 Motion om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till
minst fyra veckors sammanhängande semester under årets alla dagar

§ 190

Motion om att Ulricehamns kommun ska erbjuda
personalen möjlighet till minst fyra veckors
sammanhängande semester under årets alla dagar
Dnr 2021/612

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aira Eriksson (S) och Mattias Remar (S) att
förvaltningen i samverkan med personalorganisationerna tar fram ett förslag och beslutar om
ett regelverk som innebär att personalen ges möjlighet till minst fyra veckor
sammanhängande semester under årets alla dagar.

Beslutsunderlag
1

Motion om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till mins fyra
veckors sammanhängande semester under årets alla dagar.

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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§ 191 Motion om att kartlägga om det finns en tystnadskultur inom Ulricehamns
kommuns förvaltning

§ 191

Motion om att kartlägga om det finns en
tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns
förvaltning
Dnr 2021/614

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg:
- Att kommunstyrelsen snarast, dock senast den 1 februari 2022 tillsätter en extern granskare
av tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns förvaltning, bolag och att särskild
fördjupning sker inom sociala området.

- Att, Kommunledningen får i uppdrag att redogöra för kontorets egen bedömning och
omfattning av tystnadskultur inom kommunens förvaltning.

Beslutsunderlag
1

Motion om att kartlägga om det finns en tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns
förvaltning

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen
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§ 192 Motion om parkeringar på Marknadsplatsen

§ 192

Motion om parkeringar på Marknadsplatsen
Dnr 2021/615

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) att
kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa så att mängden parkeringar på
Marknadsplatsen bibehålls och att det vid samtlig nybyggnation tillförs ytterligare platser
minst i enlighet med beslutad parkeringsnorm.

Beslutsunderlag
1

Motion om parkeringar på Marknadsplatsen

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

Ordförande sign
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§ 193 Motion om en mer rättvis läxa för alla

§ 193

Motion om en mer rättvis läxa för alla
Dnr 2021/617

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson
(M) att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp med
läxläsning efter skoltid.

Beslutsunderlag
1

Motion om en mer rättvis läxa för alla

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 194 Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik från 65 år

§ 194

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik från 65 år
Dnr 2021/598

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Olsson att Ulricehamns
kommun inför gratis bussbiljetter i kollektivtrafiken från 65 år.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik från 65 år

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Bengt Olsson
Kommunstyrelsen
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§ 195 Handlingsplan för minskad mikroplastspridning

§ 195

Handlingsplan för minskad mikroplastspridning
Dnr 2018/477

Kommunfullmäktiges beslut
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast i Ulricehamns kommun 2022-2025
antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, baserat på två motioner (Dnr: 2016/60 respektive 2017/489) samt
en utredning av kunskapsläget, beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga
spridningskällorna för mikroplaster och ge förslag till en handlingsplan för att minska
spridningen av mikroplaster i Ulricehamns kommun (Dnr 2018/477). Kartläggningen av
spridningskällor sammanfattas i handlingsplanen.

Beslutsunderlag
1
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-28 § 238
Tjänsteskrivelse 2021-06-08 från kanslichef
Handlingsplan för minskad mikroplastspridning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast i Ulricehamns kommun 2022-2025
antas.

Beslut lämnas till
Kanslichef
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§ 196 Skattesats 2022 för Ulricehamns kommun

§ 196

Skattesats 2022 för Ulricehamns kommun
Dnr 2021/535

Kommunfullmäktiges beslut
Utdebiteringen för 2022 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras
på mötet i början av oktober.
Skattesats i Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har under 2021 en högre total skattesats (kommun och region) än
riksgenomsnittet (26 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 33 öre lägre.
Kommunens utdebitering uppgår under 2021 till 21,05 procent per skattekrona (”kronor per
intjänad hundralapp”).
Budget/flerårsplan 2022-2024, skattesats 2022 mm ska fastställas vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att
utdebiteringen 2022 fastställs till 21,05 procent per skattekrona, dvs oförändrad skattesats.

Beslutsunderlag
1
2

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-28 § 239
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 från ekonomichef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Utdebiteringen för 2022 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona.

Beslut lämnas till
Ekonomichef
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§ 197 Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2022

§ 197

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2022
Dnr 2021/474

Kommunfullmäktiges beslut
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2022.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-28 § 240
Tjänsteskrivelse 2021-09-10 från samhällsbyggnadschef
Taxa 2022 Miljöenheten
Taxa 2022 Planenheten
Taxa 2022 Byggenheten
Taxa 2022 Exploateringsenheten
Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2022
Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter
Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2022
Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2022
Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2022
Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2022
Bilaga 7 Taxa for prövning och tillsyn av tobak
Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2022
Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2022
Bilaga Kart-och mättaxa 2022
Bilaga Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen
2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2022-01-01.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-11-18
Sida 15 av 29
Miljö- och byggnämnden
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§ 198 Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS

§ 198

Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS
Dnr 2021/484

Kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2021 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras.
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.

Beslutsunderlag
1
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-28 § 242
Tjänsteskrivelse 2021-09-03 från socialchef
Rapport Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2021 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Beslut lämnas till
Socialchef
Kommunens revisorer
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§ 199 Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024

§ 199

Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
Dnr 2021/536

Kommunfullmäktiges beslut
Centerpartiets och Nya Ulricehamns budgetförslag för 2022 och ekonomisk plan 2023-2024,
Tillsammans utvecklar vi kommunen in i framtiden, antas.

Sammanfattning
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget
2022 och ekonomisk plan 2023-2024 avslutades med budgetutskottets möte 2021-10-05.
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2022 på 45,0 mnkr, vilket
motsvarar 2,8 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det
tillförs cirka 130 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera
investeringar. På så sätt skapas utrymme för att egenfinansiera en del av de planerade
investeringarna och på så sätt slippa en alltför kraftigt ökande skuldsättning. Den föreslagna
investeringsbudgeten för 2022 summerar till cirka 372 mnkr. Samtidigt beräknas det bli
aktuellt att ombudgetera 83 mnkr från investeringsbudgeten 2021.
Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska
förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag
bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet.
Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 har beaktats.
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte
beslutad på politisk nivå.

Beslutsunderlag
1
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-28 § 241
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 från kommunchef
Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 - förvaltningens förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Centerpartiets och Nya Ulricehamns budgetförslag för 2022 och ekonomisk plan 2023-2024,
Tillsammans utvecklar vi kommunen in i framtiden, antas.

Förslag till beslut på mötet
Roland Karlsson (C), Mikael Levander (NU), Mikael Dahl (C) och Liselotte Andersson (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Aira Eriksson (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas budgetförslag ”Välfärden främst”.
Sebastian Gustavsson (M) drar tillbaka det budgetförslag som presenterades i
kommunstyrelsen 2021-10-28 och yrkar bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas nya
budgetförslag. Se bilaga 1.
Cristina Bernevång (KD), Richard Hallifax (M) och Margareta Juliusson (M) yrkar bifall till
Moderaternas och Kristdemokraternas nya budgetförslag.
Niclas Sunding (SD) yrkar som tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut att:
Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till att stärka STUBO:s kapital för mer
nybyggnation.
Kommunstyrelsen uppdras, tillsammans med näringslivet, att utreda förutsättningarna för
ett nytt handelsområde utanför centrum.
Förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att erbjuda särskild
ledarskaps- och konfliktshanteringsutbildning till lärare inom Ulricehamns kommun.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att starta upp en
Skolakut på lämplig plats i Ulricehamns kommun under 2022.
Förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att öka
personaltätheten på våra äldreboenden.
Förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att respektive
grundskola vid behov skall kunna erbjuda kvällsundervisning och läxhjälp.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att kunna utöka
lärartätheten/vuxennärvaron i våra grundskolor.
Förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att kunna omplacera
elever som återkommande utsätter andra för hot och våld. Dessa ska alltid omplaceras.
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag ”I
Ulricehamn finns vi för varandra”. Se bilaga 2.
Adela Brkic Carlsson (L) drar tillbaka det budgetförslag som presenterades i
kommunstyrelsen 2021-10-28 och yrkar bifall till Liberalernas nya budgetförslag. Se bilaga 3.
Birgit Andersson (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Mötet ajourneras klockan 11:47-13:00.
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande att
förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att erbjuda särskild
ledarskaps- och konfliktshanteringsutbildning till lärare inom Ulricehamns kommun.
Ordförande sign

Justerande sign
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Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att starta upp en
Skolakut på lämplig plats i Ulricehamns kommun under 2022.
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande att
förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att respektive
grundskola vid behov skall kunna erbjuda kvällsundervisning och läxhjälp.
Mikael Dahl (C), Inga-Kersti Skarland (S) och Aira Eriksson (S) yrkar avslag på
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden.
Ingemar Basth (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.
Mötet ajourneras mellan klockan 16.31-16:50.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och de fem yrkandena om bifall till
budgetförslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden tar sedan upp Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden:
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till att stärka STUBO:s kapital för mer
nybyggnation. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
kommunstyrelsen uppdras, tillsammans med näringslivet, att utreda förutsättningarna för
ett nytt handelsområde utanför centrum. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat
att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att erbjuda särskild
ledarskaps- och konfliktshanteringsutbildning till lärare inom Ulricehamns kommun.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att starta upp en
Skolakut på lämplig plats i Ulricehamns kommun under 2022. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet.
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstningsresultat
Med 32 nej-röster och 14 ja-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå tilläggsyrkandet.

Ordförande sign
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Ledamöter/tjänstgörande
ersättare
Richard Hallifax
Wiktor Öberg
Sebastian Gustavson
Ingvar Ideström
Catharina Örtendahl Rylid
Margareta Juliusson
Anette Hellqvist
Sören Johansson vice ordf.
Roland Karlsson
Mikael Dahl
Ziad Makrous
Bengt Leander
Börje Eckerlid
Shabir Noori
Liselotte Andersson
Ann Stockzelius
Adela Brkic Carlsson
Birgit Andersson
Cristina Bernevång
Jenny Kvist
Inga-Kersti Skarland
Mattias Green-Andersson
Aira Eriksson
Leif Dahl
Daniel Claesson
Klas Redin
Tommy Mårtensson
Per-Ola Johansson
Mattias Remar
Jan-Olof Sundh
Dan Ljung
Mikael Odhage
Ingemar Basth
Niclas Sunding
Aila Kiviharju
Bengt Bogren
Peter Nilsson
Elisabeth Nilsson
Mikael Levander
Inga-Maj Larsson
Mats Bogren
Annie Faundes
Charlotta Sunding
Lisa Åkesson
Johan Helmrot
Dario Mihajlovic, ordförande
Ordförande sign
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M
M
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C
C
C
C
C
C
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L
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
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NU
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Nej
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att öka
personaltätheten på våra äldreboenden. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat
att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att respektive
grundskola vid behov skall kunna erbjuda kvällsundervisning och läxhjälp. Ordförande
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet.
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstningsresultat
Med 33 nej-röster och 13 ja-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå tilläggsyrkandet.
Ledamöter/tjänstgörande
ersättare
Richard Hallifax
Wiktor Öberg
Sebastian Gustavson
Ingvar Ideström
Catharina Örtendahl Rylid
Margareta Juliusson
Anette Hellqvist
Sören Johansson vice ordf.
Roland Karlsson
Mikael Dahl
Ziad Makrous
Bengt Leander
Börje Eckerlid
Shabir Noori
Liselotte Andersson
Ann Stockzelius
Adela Brkic Carlsson
Birgit Andersson
Cristina Bernevång
Jenny Kvist
Inga-Kersti Skarland
Mattias Green-Andersson
Aira Eriksson
Leif Dahl
Daniel Claesson
Klas Redin
Tommy Mårtensson
Per-Ola Johansson
Mattias Remar
Ordförande sign

Ja
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
L
L
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Jan-Olof Sundh
Dan Ljung
Mikael Odhage
Ingemar Basth
Niclas Sunding
Aila Kiviharju
Bengt Bogren
Peter Nilsson
Elisabeth Nilsson
Mikael Levander
Inga-Maj Larsson
Mats Bogren
Annie Faundes
Charlotta Sunding
Lisa Åkesson
Johan Helmrot
Dario Mihajlovic, ordförande

V
V
MP
MP
SD
SD
SD
SD
SD
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att kunna utöka
lärartätheten/vuxennärvaron i våra grundskolor. Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att kunna omplacera
elever som återkommande utsätter andra för hot och våld. Dessa ska alltid omplaceras.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Reservation
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna reserverar sig till förmån till sina egna budgetar
mot kommunfullmäktiges beslut.

Beslut lämnas till
Kommunchef
Ekonomichef
Sektorschefer

Ordförande sign
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§ 200 Svar på motion om näringslivsutveckling

§ 200

Svar på motion om näringslivsutveckling
Dnr 2019/400

Kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom kommunfullmäktiges beslut om budget
2020 och 2021 där mål för hållbar tillväxt ställts upp samt att en arbetsgrupp med olika
kompetenser bildats med syfte att skapa ett bättre näringslivsklimat.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i
uppdrag att fram tydliga och relevanta mål för kommunen i näringslivsrankingar samt att
kommunstyrelsen även får i uppdrag att årligen följa upp målen och redovisa dem för
kommunala medarbetare, näringslivet och våra invånare.
I budget 2020 har mål för hållbar tillväxt ställts upp och utifrån det pågår ett kontinuerligt
arbete både i förvaltningen och Näringsliv Ulricehamn AB för att nå detta mål. Detta arbete
fortgår och i budget för år 2021 togs beslut att en arbetsgrupp behöver bildas med olika
kompetenser för att fortsätta och ta steg framåt för ett bättre näringslivsklimat.
Genom dessa beslut görs bedömningen att förslaget i motionen får anses vara tillgodosett.

Beslutsunderlag
1
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-28 § 243
Tjänsteskrivelse från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB
Motion om Näringslivsutveckling

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom kommunfullmäktiges beslut om budget
2020 och 2021 där mål för hållbar tillväxt ställts upp samt att en arbetsgrupp med olika
kompetenser bildats med syfte att skapa ett bättre näringslivsklimat.

Beslut lämnas till
Näringsliv Ulricehamn AB
Kommunchef

Ordförande sign
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§ 201 Svar på motion om att placera insektshotell i kommunen

§ 201

Svar på motion om att placera insektshotell i
kommunen
Dnr 2021/81

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att förvaltningen kravlöst ska bygga och placera ut insektshotell.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen placerar ut
insektshotell av större modell i kommunen. Förvaltningen ser positivt på att bygga och
placera ut insektshotell. Däremot kan inte daglig verksamhet arbeta utifrån några krav
gällande tidspress eller utseende av insektshotellen. Förvaltningens förslag är att daglig
verksamhet gemensamt med park och skog ska anta motionen.

Beslutsunderlag
1
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-28 § 244
Tjänsteskrivelse 2021-09-16 från socialchef
Motion om att placera insektshotell i kommunen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att förvaltningen kravlöst ska bygga och placera ut insektshotell.

Beslut lämnas till
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 202 Svar på motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen
(lektioner som ställs in)

§ 202

Svar på motion om redovisningsskyldighet till
kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)
Dnr 2016/280

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till förändrad aktualitet i frågan. Motionen inkom 2016 och
därefter har rutiner för inställda lektioner tagits fram på grundskolorna.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige 2016-04-28 föreslår Mikael Levander (NU), Roland
Karlsson (C) och Arne Fransson (MP) att det två gånger per år ska redovisas för
kommunstyrelsen hur många lektioner som ställts in på grundskolan. Vidare beskriver de att
de som förtroendevalda får ta del av en mängd information. De får bland annat ta del av
resultat från lärande, får kännedom om småhustomter till salu, rapporter om antalet
kränkande behandlingar som skett på skolor, antal lån som görs på biblioteket men de får
ingen information om hur många inställda lektioner som skett på grundskolorna.
Under åren 2016 och 2017 skapades rutiner vid personalfrånvaro. Dokumentation av
frånvaro och inställda lektioner förs kontinuerligt under läsåret. Förvaltningen konstaterar
att 2021 har grundskolan generellt få inställda lektioner.

Beslutsunderlag
1
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-28 § 245
Tjänsteskrivelse 2021-09-07 från barn- och utbildningschef
Motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till förändrad aktualitet i frågan. Motionen inkom 2016 och
därefter har rutiner för inställda lektioner tagits fram på grundskolorna.

Beslut lämnas till
Barn och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 203 Svar på motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning

§ 203

Svar på motion om policy för erbjudande av
modersmålsundervisning
Dnr 2021/321

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun
följer skollag och förordningar som reglerar modersmålsundervisning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sundling (SD) och Bengt Bogren (SD) att
Ulricehamns kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. Motionärerna
menar att modersmålsundervisningen idag erbjuds på mycket osäkra grunder och behöver
stramas upp genom en policy för modersmålsundervisning. Med tio punkter som av
motionärerna är tagna eller tolkade från Skollag eller Skolverkets föreskrifter ber de
förvaltningen att se över och skapa ett författningsdokument där dessa tio punkter ska
beaktas med särskild vikt och implementeras i modersmålsundervisningen. Motionärerna vill
dock av kostnadsskäl nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom
vad lagen säger, dock ska undervisning i minoritetsspråk inte vara föremål för några
inskränkningar. De yrkar på att modersmålsundervisningen inte skall erbjudas i Ulricehamns
Kommun i större utsträckning än vad lagen kräver.
De tio punkter som motionärerna yrkar på ska finnas i policyn för
modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun är;
Att ett språkkravstest införs i Ulricehamns kommun innan modersmål erbjuds i det aktuella
språket,
Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av
Ulricehamns kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet
samt att språket talas i hemmet uppfylls,
Att modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun inte ska erbjudas i förskola,
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det,
Att Ulricehamns kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från startdatum,
Att i Ulricehamns kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga definitionen av en
”lämplig lärare”,
Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmål senast ska ha inkommit till
Ulricehamns kommun,
Att modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun skall bedrivas efter skoltid,
Att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via
fjärrundervisning,
Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma lektioner,
Att kravet på fem sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall erbjudas.
Ordförande sign

Justerande sign
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Modersmålsundervisning regleras i skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen
och dessa stadgar att kommunen är skyldig att erbjuda elever modersmålsundervisning.
Förvaltningen bedömer att Ulricehamns kommun erbjuder modersmålsundervisning utifrån
det nationella regelverket och kan konstatera att modersmålsundervisningen, i några
punkter, redan idag fungerar på det sätt som det yrkas på. Den samlade bedömningen är att
flera av motionärernas yrkanden kommer att begränsa möjligheterna för eleverna att delta i
modersmålsundervisningen och därmed riskerar att det får negativa konsekvenser för
elevens lärande, flerspråkighet och studieresultat.

Beslutsunderlag
1
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-28 § 246
Tjänsteskrivelse 2021-09-07 från barn- och utbildningschef
Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun
följer skollag och förordningar som reglerar modersmålsundervisning.

Beslut lämnas till
Barn och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef Skolområde Tingsholm

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 204 Svar på motion om resursskola

§ 204

Svar på motion om resursskola
Dnr 2020/110

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående
främjande och förebyggande insatser, vilka beskrivs i ärendet, för att få elever att klara av sin
skolgång på ett tillfredsställande sätt, nå kunskapskraven och få godkända betyg.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag, att skyndsamt utreda vad kostnaden skulle bli för att
upprätta en resursskola, att skyndsamt utreda var det är lämpligt att placera en resursskola
och att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever
på en resursskola samt att förvaltningen presenterar utredningarna för kommunstyrelsen.
Förvaltningen anser att det redan idag finns stödinsatser och anpassningar för elever genom
olika förebyggande och främjande insatser på skolorna i kommunen. Skolenheterna arbetar
för att stödja elever och anpassa undervisningen så att de når kunskapskraven och får
godkända betyg. Förvaltningen ser inget behov av att utreda kostnad för, placering av eller att
utreda hur rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever på en så kallad
resursskola utan istället få arbeta vidare och utveckla de förebyggande och främjande
insatser som pågår och där flera av dessa beskrivs i Ulricehamns kommuns Handlingsplan
för ökad måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
1
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-28 § 247
Tjänsteskrivelse 2021-09-24 från barn- och utbildningschef
Motion om resursskola

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående
främjande och förebyggande insatser, vilka beskrivs i ärendet, för att få elever att klara av sin
skolgång på ett tillfredsställande sätt, nå kunskapskraven och få godkända betyg.

Förslag till beslut på mötet
Aila Kiviharju (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Aila Kiviharjus (SD) yrkande
om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Ordförande sign
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Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola
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