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§ 1 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 1/2022 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Med nedanstående förändring fastställs ärendelistan. 
 
Sammanfattning  
Ordförande informerar om att informationspunkten Hållbar kompetensutveckling på 
gemensam arbetsgrupp utgår och skjuts fram till nästa möte med kommunstyrelsen.   
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-01-13 

 Sida 5 av 43 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 2 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 2/2022 
 

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

  
 
 
§ 3/2022 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 4 Demokratiberedningens slutrapport 

  
 
 
§ 4/2022 
 

Demokratiberedningens slutrapport 
Dnr 2021/194 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra de åtgärder och förslag som anges i 
demokratiberedningens slutrapport. 
 
Sammanfattning 
Demokratiberedningen har under hela 2021 genomfört ett digert arbete med att göra en 
översyn av den nuvarande politiska organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp 
vid organisationsförändringen 2010. Dessutom ingick det i beredningsuppdraget att arbeta 
med att utveckla interna arbetsformer och processer, även detta med utgångspunkt ifrån 
målen från 2010.  

 Utveckla den demokratiska processen  
 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll  
 Skapa helhetssyn och samordning  
 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet  

 
Beredningens ledamöter har i vissa delar stått långt ifrån varandra och tvingats till 
kompromisser, framförallt gällande den politiska organisationen. Men i andra delar har man 
varit rörande överens.  
 
Här nedan listas de förslag på åtgärder som beredningen arbetat fram. 
 
Demokratiberedningen 2021 föreslår kommunfullmäktige följande; 

 Att följande tillägg till fullmäktiges arbetsordningen görs: ”Allmänheten ska beredas 
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla 
allmänhetens frågestund i samband med fastställande om sammanträdesdagar.”  

 Att det framtagna förslaget till regler för allmänhetens frågestund, se bilaga, antas. 
 Att föreslagen modell för e-förslag införs och att den nuvarande möjligheten att 

lämna medborgarförslag tas bort. 
 Att ett systematiserat arbetssätt för medborgardialoger, med riktlinjer och handbok 

tas fram. 
 Att ett Barn- och ungdomspolitiskt program tas fram, syftet med programmet ska 

vara ”att främja och stärka barn och ungdomars delaktighet i den demokratiska 
processen”. 

 
Att den politiska organisationen i grunden kvarstår men med nedan angivna 
förändringar; 
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 Att kommunfullmäktiges sammanträden vitaliseras genom ökad td för både 
information, utbildning och föredragningar av specifika ärenden. 

 Att fasta fullmäktigeberedningar införs, vars uppdrag löper över hela 
mandatperioden, dessutom ska finnas möjlighet för tillfälliga beredningar. 

 Att fullmäktigeberedningarnas ordförande (beredningsledare) utifrån beredningens 
uppdrag har ett särskilt ansvar att följa de verksamhetsområden som berörs.   

 Att fullmäktigeberedningarna ska bestå av en ledamot från varje parti representerat i 
kommunfullmäktige.  

 Att kommunstyrelsens sammanträden är mer flexibla med möjlighet att genomföra 
workshops, studiebesök, företagsbesök och föreningsbesök. 

 Att en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning görs i syfte att flytta tillbaka 
viss delegation till kommunstyrelsen.  

 Att ett förtydligande görs av valda kommunal- och oppositionsråds uppdrag genom 
att de tilldelas utsedda programområden. 

 Att fullmäktigeberedningarna därigenom har en bestämd kontaktperson bland valda 
kommunal- och oppositionsråd. 

 Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för de olika delarna i den politiska 
organisationen ska påbörjas snarast. 

 
Slutrapporten överlämnades till kommunfullmäktige den 16 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-16 från kanslichef  
2 Demokratiberedningens slutrapport 
3 Förslag på regler för allmänhetens frågestund 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra de åtgärder och förslag som anges i 
demokratiberedningens slutrapport. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU), Klas Redin (S) Mikael Dahl (C) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar 
bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Wiktor Öberg (M) yrkar: 
 
Att den politiska organisationen förändras till kommande mandatperiod. Vi vill införa två 
facknämnder som skall omhänderta skol- och välfärdsfrågor. Kommunstyrelsen får i uppdrag 
att återkomma till KF med förslag på exakt utformning av nämnderna. Detta skall ske senast 
april månad 2022 så att val- och arvodesberedningen kan arbeta vidare med sitt uppdrag och 
lämna förslag i god tid innan nästa mandatperiod. 
 
Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över och arbeta om beredningens förslag kring den 
politiska organisationen så att det överensstämmer med införandet av två facknämnder. Man 
behöver bland annat se över delegationsordningar och andra regelverk.  
 
Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att senast i april 2022 återkomma med hur 
de skall organisera sig utifrån en ny politisk organisation.  
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Att kommunstyrelsen ger budgetutskottet i uppdrag att kostnadsberäkna den nya politiska 
organisationen efter det att utformningen är klar.  
 
Att vi i övrigt står vi bakom demokratiberedningens rapport.  
 
Dan Ljung (V) yrkar som tilläggsyrkande till Wiktor Öbergs (M) yrkande att samtliga partier i 
kommunfullmäktige ska vara representerade i facknämnderna.  
 
Niclas Sunding (SD), Frida Edberg (KD) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Wiktor 
Öbergs (M) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till 
beslut eller enligt Wiktor Öbergs (M) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
I och med detta faller Dan Ljungs (V) tilläggsyrkande på Wiktor Öbergs (M) yrkande.  
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§ 5 Förslag om samverkan avseende Överförmyndarens verksamhet 

  
 
 
§ 5/2022 
 

Förslag om samverkan avseende Överförmyndarens 
verksamhet 
Dnr 2021/590 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdra åt kommunchef att teckna samarbetsavtal med 
Överförmyndare i Samverkan, ÖiS, från och med 2022-06-01.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har en politiskt utsedd överförmyndare med ersättare. Då nuvarande 
överförmyndare har aviserat sin avgång i samband med halvårsskiftet 2022 och utifrån 
regeringens utredning SOU 2021:36 har en utredning gjorts om hur överförmyndarens 
uppdrag och verksamhet i Ulricehamns kommun ska formas framåt.  
 
Förvaltningen har sett över tre alternativ för överförmyndarens verksamhet i Ulricehamn, 
samverkan med Borås Stad, samverkan med Överförmyndare i samverkan och fortsatt 
verksamhet i egen regi.  Det alternativ som förordas är en samverkan med Överförmyndare i 
Samverkan, ÖiS, samt att en överförmyndare utses för att fullgöra de uppdrag som inte kan 
delegeras till annan.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-05 från kommunchef  
2 Utredning överförmyndarens uppdrag och verksamhet 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdra åt kommunchef att teckna samarbetsavtal med 
Överförmyndare i Samverkan, ÖiS, från och med 2022-06-01.  
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§ 6 Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 6/2022 
 

Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2021/608 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har vid sitt sammanträde 
den 22 oktober 2021 beslutat att för egen del godkänna delårsrapport för perioden januari – 
augusti 2021 samt att översända densamma till medlemskommunerna för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-23 från kommunchef  
2 § 58 Delårsrapport, protokollsutdrag från direktionen 
3 Delårsrapport SÄRF januari - augusti 2021, hela ärendet 
4 Delårsbokslut revisorernas bedömning, underskrivet 
5 Delårsrapport, revisorernas granskningsrapport 2021-10-25 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.  
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§ 7 Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 2022 

  
 
 
§ 7/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 
2022 
Dnr 2021/578 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyggnad av Rönnåsen etapp 2, 5,0 mnkr, projektering av nytt 
bostadsområde för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 0,5 mnkr samt utbyggnad av 
bostadsområde Bergsäter 10,0 mnkr, totalt 15,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
nämnda projekt i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 578 tkr per år, beaktas i budget 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering och för att påbörja 
utbyggnaden av Rönnåsen Etapp 2, 5,0 mnkr, projektering av nytt bostadsområde på 
Sanatorieskogen 1:3, 0,5 mnkr, samt fortsatt utbyggnad av bostadsområdet Bergsäter, 10,0 
mnkr. Totalt omfattar investeringsansökan 15,5 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av Kommunfullmäktige. Budgetmedel 
för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 578 tkr per år, beaktas i budget 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-02 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Bergsäter 
3 Investeringskalkyl utbyggmnad Rönnåsen etapp 2 
4 Investeringskalkyl projektering sanatorieskogen 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyggnad av Rönnåsen etapp 2, 5,0 mnkr, projektering av nytt 
bostadsområde för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 0,5 mnkr samt utbyggnad av 
bostadsområde Bergsäter 10,0 mnkr, totalt 15,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
nämnda projekt i investeringsbudgeten för 2022. 
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Övriga driftskostnadskonsekvenser, 578 tkr per år, beaktas i budget 2023. 
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§ 8 Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2022 

  
 
 
§ 8/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och 
trafikåtgärder 2022 
Dnr 2021/579 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.   
 
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 17,6 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 38 tkr per år beaktas i budget 2023.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för oförutsedda åtgärder, 0,2 mnkr, årlig 
beläggning samt eftersatt underhåll på beläggning, 10,7 mnkr, utbyggnad av gång- och 
cykelväg från Herralyckedreven till Jönköpingsvägen, 1, 5 mnkr, tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser vid korsningen Tre Rosors väg/Sanatorieskogen, 0,7 mnkr, broreparationer 
av befintliga anläggningar, 1,0 mnkr, ombyggnad av gång- och cykelväg utmed 
Bogesundsgatan, 2,0 mnkr, ny gång- och cykelväg Furet, 0,5 mnkr, upprustning av 
stödmurar, 1,0 mnkr, total 17,6 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 38 tkr per år beaktas i budget 2023.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-16 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Beläggning 
3 Investeringskalkyl broreperationer 
4 Investeringskalkyl GC-väg Furet 
5 Investeringskalkyl GC-väg Herrelyckedreven 
6 Investeringskalkyl hållplatser 
7 Investeringskalkyl stadsmiljöavtalet GC-väg 
8 Investeringskalkyl Tillgänglighetsåtgärder 
9 Investeringskalkyl upprustning stödmurar 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.   
 
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 17,6 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 38 tkr per år beaktas i budget 2023.  
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§ 9 Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2022 

  
 
 
§ 9/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplaner 2022 
Dnr 2021/577 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, på totalt 6,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 6 tkr per år, beaktas i budget 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Alängen 3, 
Toyota, 6,0 mnkr samt lantmäterikostnader, 0,5 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022.Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 6 tkr per år, beaktas i budget 2023.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-04 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Lantmäterikostnader 22 
3 Investeringskalkyl Ändring DP Alängsgatan 3 Toyota 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, på totalt 6,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 6 tkr per år, beaktas i budget 2023. 
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§ 10 Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-utrustning 2022 

  
 
 
§ 10/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-
utrustning 2022 
Dnr 2021/594 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för it-utrustning, 19,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Ordet läsplatta byts ut mot ordet surfplatta.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för it-utrustning, 19,7 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera it-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i it-utrustning i 
investeringsbudgeten för 2022. 

It har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter gjort en 
uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2022 och delat in dessa i hanterade 
datorer, lärardatorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare samt 
läsplattor.  

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-11 från servicechef 
 2 Investeringskalkyl it-investeringar 2022 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för it-utrustning, 19,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar som ändringsyrkande att ordet läsplatta byts ut mot ordet 
surfplatta.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Mikael Levanders (NU) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen i övrigt kan besluta enligt ordförandens 
förslag till beslut och finner att så är fallet.  
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§ 11 Ansökan om ytterligare investeringsmedel om- och tillbyggnad 
gruppbostad Markuslyckedreven 

  
 
 
§ 11/2022 
 

Ansökan om ytterligare investeringsmedel om- och 
tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven 
Dnr 2020/670 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Ombudgetering av ej förbrukade medel för ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven 
från 2021 års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget godkänns. 
 
Ytterligare investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven, 5,0 
mnkr, finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2022. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budgeten 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om ytterligare investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad 
Markuslyckedreven, 5,0 mnkr. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av 
Markuslyckedrevens gruppbostad. 
 
2019 gjordes en mycket tidig bedömning av projektets budget. Nu har det gått några år och 
priserna har ökat, betydligt mer än normal indexutveckling under pandemin. 
Markuslyckedreven blir dyrare och är mer omfattande då tillbyggnad måste genomföras på 
två ställen i stället för ett som på Fållornavägen, där byggnation pågår och är i det närmaste 
färdigställd. Den är dock inte slutreglerad ekonomiskt. Markuslyckedreven blir också dyrare i 
spåren av pandemin. 
 
Fastighet har nyligen fått in två anbud på Markuslyckedreven, tredje gången i ordningen 
efter diverse hinder i tidigare upphandlingar. 
Anbuden som lämnats in ligger relativt nära varann och medför att man kan räkna med att 
det behövs ytterligare 5 miljoner för att kunna genomföra projektet.  
Total projektutgift beräknas då bli 17,8 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga 
budgetmedel avsatta i investeringsbudgeten för 2022 för ytterligare investeringsmedel utan 
den utökade investeringsutgiften får finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten 
för 2022.  
 
En ombudgetering av ej förbrukade medel från 2021 års investeringsbudget behöver också 
göras. Per den 20 december 2021 återstår cirka 11 mnkr av tidigare beviljade medel, men den 
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exakta summan får fastställas i ärendet om ombudgetering av investeringsanslag som fattas 
varje år när årsbokslut är klart. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med 
kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budgeten 2023. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-19 från servicechef  
2 Bilaga till ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av gruppbostad 

Markuslyckedreven 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Ombudgetering av ej förbrukade medel för ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven 
från 2021 års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget godkänns. 
 
Ytterligare investeringsmedel för om- och tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven, 5,0 
mnkr, finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2022. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budgeten 2023. 
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§ 12 Svar på motion - Handslaget om fler feriejobb 

  
 
 
§ 12/2022 
 

Svar på motion - Handslaget om fler feriejobb 
Dnr 2015/351 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till den höga kostnaden för genomförande av en modell 
liknande den som införts i Nynäshamns kommun, vidare föreligger osäkerhet kring om det 
även skulle kunna betraktas som ett stöd i strid med kommunallagens bestämmelser.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) att Näringsliv Ulricehamn 
AB (NUAB) ges i uppdrag att försöka arbeta fram en överenskommelse med näringslivet om 
att i ett första steg garantera alla ungdomar i minst två årskullar feriejobb på liknande sätt 
som det Nynäshamns kommun har gjort. 
 
Det konstateras att med hänsyn till den höga kostnaden samt osäkerheten kring om det 
skulle kunna betraktas som ett stöd i strid med kommunallagens bestämmelser, är 
kommunkoncernens samlade bedömning att motionen bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-04 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion - Handslaget om fler feriejobb 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till den höga kostnaden för genomförande av en modell 
liknande den som införts i Nynäshamns kommun, vidare föreligger osäkerhet kring om det 
även skulle kunna betraktas som ett stöd i strid med kommunallagens bestämmelser.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 13 Svar på motion om snabbare internetuppkoppling i skolorna 

  
 
 
§ 13/2022 
 

Svar på motion om snabbare internetuppkoppling i 
skolorna 
Dnr 2016/557 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att infrastruktur, trådlöst 
nätverk med accesspunkter och nätverkskapacitet motsvarar dagens behov. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige 2016-09-28 föreslår Mikael Levander (NU) att IT-
enheten, i dialog med användarna, utreder vilka skolor som har undermålig 
internetuppkoppling samt åtgärdar kapacitetsbristen på dessa skolor snarast. 
 
2016 fick motionären flera signaler från lärare och elever att det gick trögt och att det laggade 
när de var ute på nätet. Vidare beskrivs att orsaken sannolikt berodde på det kraftigt ökade 
dator-, mobil-, och Ipadanvändandet på skolorna. 
 
Sedan 2016 har ärendet kring snabbare internetuppkoppling varit ett stående inslag för 
samtliga verksamheter i Ulricehamns kommun. 
 
Efter några års arbete befinner sektor lärande sig i ett läge med en infrastruktur som 
motsvarar de nationella målen. 
  
I samarbete med IT-enheten pågår ett inventeringsarbete kring accesspunkter på våra 
skolenheter samt att IT-enheten kommer att uppgradera nätverkskapaciteten för hela 
kommunen innan årsskiftet. 
 
Förvaltningen konstaterar att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 
att infrastruktur, trådlöst nätverk med accesspunkter och nätverkskapacitet motsvarar 
dagens behov. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-16 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om snabbare internetuppkoppling 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att infrastruktur, trådlöst 
nätverk med accesspunkter och nätverkskapacitet motsvarar dagens behov. 
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§ 14 Svar på återremiss av motion om vätgasstation 

  
 
 
§ 14/2022 
 

Svar på återremiss av motion om vätgasstation 
Dnr 2018/798 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås då det för närvarande saknas såväl kompetens som resurser i den 
kommunala koncernen för att genomföra en utredning om möjligheten att bygga en 
vätepåfyllningsstation. Att istället genomföra en sådan utredning med externa resurser är 
förenat med höga kostnader, vilket rimligen inte är befogat utifrån att efterfrågevolymen i 
Ulricehamn fortfarande är väldigt låg. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Berg (SD) att Ulricehamns kommun 
utreder möjligheten för att bygga en vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i 
samarbete med det lokala näringslivet. 
 
Svaret på motionen har behandlats av kommunfullmäktige 2020-10-22 § 165. Ärendet 
återremitterades då till kommunstyrelsen eftersom svaret inte redogjorde för förslaget att 
Ulricehamns kommun utreder möjligheten att bygga en vätgasstation, HRS. 
 
Eftersom Ulricehamns Energi AB (UEAB) är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter 
har motionen återremitterats dit. 
 
Den kommunala koncernen har för närvarande en väldigt hög beläggning i projekterings- och 
utförarprojekt och saknar såväl kompetens som resurser för att genomföra en utredning om 
möjligheten att bygga en vätepåfyllningsstation. Att genomföra en sådan utredning med 
externa resurser är förenat med höga kostnader, vilket rimligen inte är befogat utifrån att 
efterfrågevolymen för en vätepåfyllningsstation i Ulricehamn fortfarande är väldigt låg. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-05 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion om vätgasstation, HRS 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås då det för närvarande saknas såväl kompetens som resurser i den 
kommunala koncernen för att genomföra en utredning om möjligheten att bygga en 
vätepåfyllningsstation. Att istället genomföra en sådan utredning med externa resurser är 
förenat med höga kostnader, vilket rimligen inte är befogat utifrån att efterfrågevolymen i 
Ulricehamn fortfarande är väldigt låg. 
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§ 15 Svar på motion om att tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan 

  
 
 
§ 15/2022 
 

Svar på motion om att tillskapa en pott för utveckling 
av stadskärnan 
Dnr 2020/109 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i kommunens budgetar 
för både 2021 och 2022 finns ett investeringsanslag om 1,0 mnkr respektive 1,5 mnkr för 
centrumutveckling. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att tillskapa en pott på 1 miljon kronor för att stärka utvecklingen av gågatan. Som 
anledning till yrkandet anges att det under 2019 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram 
förslag på utvecklingsmöjligheter för stadskärnan, men att det saknades finansiering för ett 
sådant arbete inte skulle tappa fart. 
 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i kommunens budgetar 
för både 2021 och 2022 finns ett investeringsanslag om 1,0 mnkr respektive 1,5 mnkr för 
centrumutveckling. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-25 från ekonomichef  
2 Motion om Tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i kommunens budgetar 
för både 2021 och 2022 finns ett investeringsanslag om 1,0 mnkr respektive 1,5 mnkr för 
centrumutveckling. 
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§ 16 Svar på motion om visselblåsarfunktion 

  
 
 
§ 16/2022 
 

Svar på motion om visselblåsarfunktion 
Dnr 2021/165 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det i kommunallagen, enligt god revisionssed och i 
nuvarande reglemente för revisorerna redan framgår att de har att granska all verksamhet 
som styrelse, nämnder och beredningar har fått i uppdrag att genomföra eller förvalta. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att det i kommunens folkvalda revisorers reglemente skrivs in att de (revisorerna) särskilt ska 
granska kommunens system för, hantering av och bemötande av visselblåsare. 
 
I kommunallagen, enligt god revisionssed och i nuvarande reglemente för revisorerna 
framgår att de har att granska all verksamhet som styrelse, nämnder och beredningar har fått 
i uppdrag att genomföra eller förvalta. Visselblåsarfunktionen är lagreglerad och det saknas 
därför skäl att särskilt skriva in att revisorerna ska granska kommunens system för hantering 
av och bemötande av visselblåsare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-29 från kanslichef  
2 Motion om visselblåsarfunktion 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det i kommunallagen, enligt god revisionssed och i 
nuvarande reglemente för revisorerna redan framgår att de har att granska all verksamhet 
som styrelse, nämnder och beredningar har fått i uppdrag att genomföra eller förvalta. 
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§ 17 Svar på motion om att införa fast omsorgskontakt 

  
 
 
§ 17/2022 
 

Svar på motion om att införa fast omsorgskontakt 
Dnr 2021/324 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att förvaltningen planerar att 
införa fast omsorgskontakt när den nya socialtjänstlagen träder i kraft.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L) att fast omsorgskontakt införs inom hemtjänsten och att de 
medarbetare som har uppdraget som fast omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska, 
samt utreda om det är möjligt att även inrätta fast omsorgskontakt inom särskilt boende. 
 
Förvaltningen har planerat att införa fast omsorgskontakt. Strategin är att det ska startas upp 
när det har kommit mer information om den nya socialtjänstlagen där vi har fått kännedom 
om att införandet av fast omsorgskontakt kommer att ingå. Förvaltningen har inte möjlighet 
att starta upp detta tidigare då det förkommer flera omfattande förbättringsarbeten för 
tillfället.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-06 från socialchef  
2 Motion om att införa fast omsorgskontakt 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att förvaltningen planerar att 
införa fast omsorgskontakt när den nya socialtjänstlagen träder i kraft.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 18 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-01-13 

  
 
 
§ 18/2022 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-01-13 
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 

 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 752/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Verksamhetschef 2021-11-15 

2.4 Nr 722/2021, 748/2021 
2021/20 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2021-11-03 

2.5 Nr 739/2021 
2021/507 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-10-19 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.10 

Nr 767/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller anna nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2021-11-23 

5.14 

Nr 728/2021, 737/2021, 740–742/2021, 751/2021, 758–759/2021, 761–
762/2021,  
769–762/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-01-13 

 Sida 28 av 43 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Mark- och exploateringsingenjör 2021-11-05, 2021-11-08, 2021-11-09, 2021-11-
15,  
2021-11-19, 2021-11-22, 2021-11-25 

5.15 

Nr 721/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp och 
teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens 
fastigheter 
Verksamhetschef 2021-11-02 

5.19 

Nr 729–732/2021, 733/2021, 734/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2021-11-02, 2021-10-02, 2021-09-24 

5.21 

Nr 750/2021 
2021/553 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 

5.26 

Nr 738/2021 
Beslut om rivning av byggnader ägda av kommunen eller annan liknande åtgärd 
Fastighetschef 2021-11-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 710/2021, 711/2021, 713/2021, 714/2021, 718/2021, 719/2021, 720/2021, 
723/2021, 724/2021, 725/2021, 726/2021, 746/2021, 756/2021, 757/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-09-30, 2021-10-04, 2021-10-28, 2021-10-27, 2021-10-14, 2021-
10-19, 2021-11-03, 2021-11-04, 2021-09-23, 2021-11-05, 2021-11-08, 2021-11-18 

8.4 

Nr 747/2021 
Fastställande av lön i nyanställning och tillfälliga anställningar. /Fastställande av 
lönetillägg 
HR-chef 2021-11-08 

8.8 

Nr 715/2021, 716–717/2021, 743/2021, 744/2021, 745/2021, 749/2021, 
753/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst än 12 
månader 
Enhetschef 2021-10-22, 2021-10-28, 2021-10-25, 2021-10-29, 2021-10-27, 2021-
10-29, 2021-11-04 

8.20 

Nr 763/2021, 764/2021, 765–766/2021 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2021-10-21, 2021-10-26, 2021-11-08 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

13 Anmälan till överförmyndare 

13.1 

Nr 727/2021, 735/2021 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndaren 
Handläggare 2021-11-05, 2021-11-08 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
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15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 754–755/2021 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2021-11-08 

20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 708–709/2021, 736/2021, 760/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2021-09-20, 2021-10-25 

22.2 

Nr 712/2021, 768/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2021-10-29, 2021-11-23 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut   
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 19 Redovisning av arbete med Klimatlöften 2021 

  
 
 
§ 19/2022 
 

Redovisning av arbete med Klimatlöften 2021 
Dnr 2020/356 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog i november 2020 13 av Klimat 2030 föreslagna klimatlöften 
avsedda att minska växthusgasutsläppen, att genomföras under 2021. Resultatet redovisades 
till Klimat 2030 i november 2021. Kommunen har genomfört 6 av de 13 antagna löftena. 
Kommunen har nu en klimatsmart resepolicy, deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer, 
erbjuder laddtjänster för boende hos Stubo, har uppfyllt mål för matsvinn samt 
klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 100 procent förnybar el i 
kommunens elavtal. Vissa av löftena bedömdes olämpliga att genomföra på grund av 
pandemin medan andra inte hunnit genomföras alternativt är att se som långsiktiga.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-11-22 från kanslichef  
2 Redovisning Ulricehamns kommunen klimatlöften 2021 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.  
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 20 Förslag till antagande av klimatlöften att genomföras under 2022 

  
 
 
§ 20/2022 
 

Förslag till antagande av klimatlöften att genomföras 
under 2022 
Dnr 2021/351 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar följande nio klimatlöften för genomförande under 2022: 
1. Vi har en laddplan för kommunen 
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
8. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 
14. Vi genomför energieffektiviseringar 
16. Vi installerar solenergi 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet med grön obligation 
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet  
 
Sammanfattning 
Klimat 2030 har föreslagit Ulricehamns kommun 20 klimatlöften att genomföra under 2022. 
Nio av de föreslagna löftena föreslås antas utifrån möjligheter för genomförande och 
pågående miljöarbete i kombination med miljönytta. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-11-22 från kanslichef  
2 20 klimatlöften inför 2022 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar följande nio klimatlöften för genomförande under 2022: 
1. Vi har en laddplan för kommunen 
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
8. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 
14. Vi genomför energieffektiviseringar 
16. Vi installerar solenergi 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet med grön obligation 
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet  
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Reservation  
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Dan Ljung (V) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 21 Uppföljning riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst 

  
 
 
§ 21/2022 
 

Uppföljning riktlinje förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst 
Dnr 2018/613 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Återrapporteringen godkänns och införandet av förenklat beslutfattande för äldre i 
Ulricehamns kommun avslutas med anledning av att det inte finns någon efterfrågan av 
tjänsten. 
 
Sammanfattning 
Riksdagen fattade 23 maj 2018 beslut om att göra ändringar i socialtjänstlagen (SoL) som ger 
kommuner möjlighet att bevilja hemtjänstinsatser utan en individuell behovsprövning.  
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun fattade beslut 29 november 2018 om att införa 
förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre i kommunen från och med 1 september 
2019.  Från den 1 september 2019 har personer som är 67 år eller äldre kunnat ansöka om 
hemtjänstinsatser motsvarande cirka två timmar per vecka utan föregående behovsprövning. 
Matdistribution och trygghetslarm ingår också, men inte städ.  
 
Förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre (FBH) infördes på prov under 1 år och en 
utvärdering ska presenteras till kommunstyrelsen när provtid är klar med förslag på fortsatt 
hantering.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-07 från socialchef  
2 Protokollsutdrag KS 2018-11-29, § 350, Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst 

för äldre antas från och med 2019-09-01 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Återrapporteringen godkänns och införandet av förenklat beslutfattande för äldre i 
Ulricehamns kommun avslutas med anledning av att det inte finns någon efterfrågan av 
tjänsten. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utforma införandet av FBH 
på ett annat sätt, göra ett omtag: 
- att göra en översyn och omarbeta arbetsmodellen 
- att göra den till en bättre och mer attraktiv tjänst för målgruppen 
- att komma med förslag på lägre taxa-modell 
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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Klas Redin (S) yrkar bifall till Adela Brkic Carlssons (L) yrkande.  
 
 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Adela Brkic Carlssons (L) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 22 Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 

  
 
 
§ 22/2022 
 

Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 
Dnr 2021/599 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 inklusive prislista antas.  
 
Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd it har beretts i it-samverkan. Därmed överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2022 till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Årets justeringar omfattar främst ett tillägg av servicefönster där it kan uppdatera och 
underhålla system i drift. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-19 från servicechef  
2 Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 
3 Prislista it-enheten 2022 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för ramuppdrag it 2022 inklusive prislista antas.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tranemo kommun 
Servicechef 
Författningshandboken 
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§ 23 Inriktningsbeslut för multibana 

  
 
 
§ 23/2022 
 

Inriktningsbeslut för multibana 
Dnr 2021/620 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner att Ulricehamns IF utifrån genomförd förstudie av multibana 
kan gå vidare med sin ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns IF har under hösten 2019 och våren 2020 arbetat med en förstudie för en 
multibana på Lassalyckan. Förstudien är grunden för att ta nästa steg att ansöka om medel 
från bland annat Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 
 
Tingsholmsgymnasiet har ungefär samtidigt tittat på möjligheten att ansöka om att 
skidgymnasiet ska kunna ha riksintag och bli ett Riksidrottsgymnasium. En av 
förutsättningarna för att kunna bli aktuellt som Riksidrottsgymnasium är att det finns 
antingen en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöläggning. Med 
tanke på Ulricehamns geografiska placering så är det senare inte aktuellt. 
 
I detta läge ska kommunen ta ställning till om Ulricehamns IF kan skicka in sin ansökan till 
Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Det behövs ett politiskt beslut då det är på 
en kommunal anläggning som multibanan ska ligga och det kommer att innebära vissa 
kostnader för kommunen, även om medel från Allmänna arvsfonden och Riksidrotts-
förbundet är grunden i projektet. Kommunstyrelsen kommer i ett senare skede få ta ställning 
till kommunens eventuella insatser om Ulricehamns IF:s ansökningar beviljas. Det är först då 
som omfattningen av projektet och kommunens insats kan klargöras. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-25 från servicechef  
2 Rapport, förstudie multibana 
3 Rapport Multibana Lassalyckan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner att Ulricehamns IF utifrån genomförd förstudie av multibana 
kan gå vidare med sin ansökan till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. 
 
Jäv 
Mats Bogren (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Annie Faundes (NU) ersätter Mats Bogren (NU).  
 
Deltar inte i beslutet 
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) deltar inte i beslutet.  
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Beslut lämnas till 
Johan Falk, Ulricehamns IF 
Anna-Lena Johansson, sektorchef 
Gülsen Özdenkos, sektorchef 
Thony Kankare, verksamhetschef 
Lena Moritz, verksamhetschef 
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§ 24 Riksidrottsgymnasium - längdskidor 

  
 
 
§ 24/2022 
 

Riksidrottsgymnasium - längdskidor 
Dnr 2021/635 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner och beslutar att förvaltningen gör en ansökan om att 
skidgymnasiet på Tingsholmsgymnasiet ska bli ett Riksidrottsgymnasium. 
 
Sammanfattning 
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn har undersökt möjligheten om att utveckla 
skidgymnasiet som i dag bedrivs som Nationell idrottsutbildning till Riksidrottsgymnasium 
med riksintag för längdskidåkning.  
 
En av förutsättningarna för att bli aktuell som riksidrottsgymnasium är att det antingen finns 
en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöanläggning. Med tanke på 
Ulricehamns geografiska placering så är det senare alternativet inte aktuellt. 
 
Ulricehamns IF har samtidigt tittat på möjligheten att anlägga en multibana, en asfalterad 
slinga, för bland annat rullskidåkning på Lassalyckan. 
 
Med ett politiskt beslut om att Ulricehamns IF får göra en ansökan om medel för en 
multibana till Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet skapas förutsättningar för 
Tingsholmsgymnasiet att få göra en ansökan om Riksidrottsgymnasium. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att Tingsholmsgymnasiet gör en ansökan om att utveckla 
längdskidgymnasiets utbildning från Nationell idrottsutbildning till Riksidrottsgymnasium. 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-06 från barn- och utbildningschef  
2 Tingsholmsgymnasiet längdskidor 
3 Rapport Multibana Lassalyckan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner och beslutar att förvaltningen gör en ansökan om att 
skidgymnasiet på Tingsholmsgymnasiet ska bli ett Riksidrottsgymnasium. 
 
Jäv 
Mats Bogren (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Annie Faundes (NU) ersätter Mats Bogren (NU).  
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Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Skolområde Tingsholm 
Rektor för Tingsholmsgymnasiet 
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§ 25 Svar på medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av 
kommunens skolor återinförs till budget för "underhåll" av fastigheter 

  
 
 
§ 25/2022 
 

Svar på medborgarförslag om att kostnader för 
fönsterputsning av kommunens skolor återinförs till 
budget för "underhåll" av fastigheter 
Dnr 2019/145 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medel för lokalvård nu och tidigare finns 
inom skolverksamhetens budgetram. 
 
Sammanfattning 
Anna Smedberg har lämnat ett medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av 
kommunens skolor återförs till budget för ”underhåll” av fastigheter.   
 
Ulricehamns kommuns skolverksamheter ansvarar för att lokalvård genomförs och har inom 
fördelad budgetram fått medel för att bekosta lokalvård och däri ingår fönsterputs. Då budget 
för fönsterputs inte heller tidigare fördelats till verksamhet fastighet kommer en 
omfördelning av medel ske om ansvaret för lokalvård ska övergå till annan verksamhet än 
skolverksamheten. Det innebär med andra ord att skolans rambudget minskas med 
motsvarande medel.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-03 från kanslichef  
2 Medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av kommunens skolor återinförs 

till budget för "underhåll" av fastigheter 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medel för lokalvård nu och tidigare finns 
inom skolverksamhetens budgetram. 
 
 
Beslut lämnas till 
Anna Smedberg  
Kanslichef  
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§ 26 Svar på medborgarförslag om att ge kommunens äldre invånare broddar 

  
 
 
§ 26/2022 
 

Svar på medborgarförslag om att ge kommunens 
äldre invånare broddar 
Dnr 2019/672 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas genom att en ersättning ges på max 150 kronor mot uppvisande av 
kvitto per person över 68 år för köp av broddar till ett totalbelopp på 10 000 kronor per år 
under åren 2022 och 2023.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Sörensen att alla äldre inom 
kommunen ska kunna hämta ut broddar när det blir kallt och halt underlag. Om kommunen 
inte har råd till detta föreslås att ordna ett bra rabatterat pris på broddar. Förvaltningen 
föreslår att en ersättning ges mot uppvisande av kvitto på max 150 kronor per person över 68 
år för köp av broddar till ett totalbelopp på 10 000 kronor per år. 10 000 kr av 
folkhälsomedel kommer årligen att avsättas för denna insats och när dessa medel är slut 
kommer det inte längre gå att ansöka om ersättning under innevarande budgetår. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-14 frånkanslichef  
2 Medborgarförslag om att ge kommunens äldre invånare broddar 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att en ersättning ges på max 150 kronor mot uppvisande av 
kvitto per person över 68 år för köp av broddar till ett totalbelopp på 10 000 kronor per år 
under åren 2022 och 2023.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Per Sörensen 
Kanslichef 
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§ 27 Svar på medborgarförslag om slutdatum för försäljning av bensindrivna 
trädgårdsredskap och mopeder 

  
 
 
§ 27/2022 
 

Svar på medborgarförslag om slutdatum för 
försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och 
mopeder 
Dnr 2021/511 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att meddela ett sådant beslut.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att kommunen inför 
ett slutdatum för att sälja gräsklippare, trimmers, motorsågar, mopeder som drivs med 
bensin. Detta helst per den 31 december 2021.  
 
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges att kommuner och regioner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller regionens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot 
försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och mopeder är en fråga för nationell 
lagstiftning och ligger inte inom ramen för ett kommunalt beslut.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-05 från kanslichef  
2 Medborgarförslag om slutdatum för försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och 

mopeder 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att meddela ett sådant beslut.  
 
 
Beslut lämnas till 
Kjell Arvidsson 
Kanslichef 
 
 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1
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§ 28 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-01-13 

  
 
 
§ 28/2022 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-01-
13 
Dnr 2021/624 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Delårsrapport januari – Augusti 2021 Sjuhärads samordningsförbund 
2 Direktionsprotokoll 2021-11-04 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
3 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 2021-11-24, samt verksamhetsplan 
2022–2024 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 


