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§ 1 Information

§ 1/2022

Information
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Ordförande Sören Johansson (M) informerar om att Pernilla Udnaes (MP) har utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Motion om att bygga ett nytt reningsverk som inte skapar något slam

§ 2/2022

Motion om att bygga ett nytt reningsverk som inte
skapar något slam
Dnr 2022/24

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP)
att kommunen undersöker om en sådan ny teknik kan användas vid bygge av ett nytt
reningsverk som skapar ett luktfritt slam liknande den teknik som Roslagsvatten är på väg att
testa.

Beslutsunderlag
1

Motion om att bygga ett nytt reningsverk som inte skapar något slam

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Motion om att skapa mötesplats för klimat- och miljöfrågor

§ 3/2022

Motion om att skapa mötesplats för klimat- och
miljöfrågor
Dnr 2022/72

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att
Kommunfullmäktige beslutar:

-

att utreda förutsättningarna och kostnaderna för att tillskapa ett ”hållbarhetscentrum”, ett
forum för dubbelriktad kommunikation, delaktighet och nya initiativ, i första hand
beläget i centralorten i samarbete med andra intressenter.

-

att undersöka intresset för att samverka kring ett ”hållbarhetscentrum” med
civilsamhället, näringsliv, med flera aktörer.

Beslutsunderlag
1

Motion om att skapa mötesplats för klimat- och miljöfrågor

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Motion om bilfria zoner nära våra skolor

§ 4/2022

Motion om bilfria zoner nära våra skolor
Dnr 2022/71

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) och Inga-Kersti Skarland (S) att
kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheten att införa bilfria zoner nära våra skolor.
Utredningen ska bland annat belysa vilka tidsfönster som kan vara aktuella, ta fram förslag
på säkra parkeringsplatser en bit från skolan och säkerställa framkomlighet för behöriga
fordon.

Beslutsunderlag
1

Motion om bilfria zoner nära våra skolor

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Medborgarförslag om möbelbibliotek för kommunens verksamheter

§ 5/2022

Medborgarförslag om möbelbibliotek för kommunens
verksamheter
Dnr 2021/658

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Linda Jönsson att kommunen
upprättar ett digitalt möbelbibliotek med en central lagerhållning och enklare renovering för
att minska klimatpåverkan och för att spara pengar genom att renovera istället för att köpa
nytt.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om möbelbibliotek för kommunens verksamheter

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Linda Jönsson
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 6 Medborgarförslag om att använda vildsvinskött i skolorna

§ 6/2022

Medborgarförslag om att använda vildsvinskött i
skolorna
Dnr 2021/659

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sandra Andersson att Ulricehamns
kommun likt Herrljunga kommun använder vildsvinskött i skolorna.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om att använda vildsvinskött i skolorna

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Sandra Andersson
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Medborgarförslag om ett slamfritt reningsverk

§ 7/2022

Medborgarförslag om ett slamfritt reningsverk
Dnr 2021/682

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sylvia Glücksam att Ulricehamns
kommun siktar lika högt som Roslagsvatten gör med ett slamfritt reningsverk.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om ett slamfritt reningsverk

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Sylvia Glücksam
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 8 Medborgarförslag om friidrottsbana på Lassalyckan eller på annan plats

§ 8/2022

Medborgarförslag om friidrottsbana på Lassalyckan
eller på annan plats
Dnr 2021/680

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malte Palmér att det bör byggas en
friidrottsbana på Lassalyckan eller på annan plats i Ulricehamn.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om friidrottsbana på Lassalyckan eller på annan plats

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Malte Palmér
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 9 Medborgarförslag om moduler till Gällstads skola

§ 9/2022

Medborgarförslag om moduler till Gällstads skola
Dnr 2022/18

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Eva Bäcklund att det ska sättas
moduler vid Gällstads skola.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om moduler till Gällstads skola

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Eva Bäcklund
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Medborgarförslag om en hundrastgård vid Stadsparken eller Lassalyckan

§ 10/2022

Medborgarförslag om en hundrastgård vid
Stadsparken eller Lassalyckan
Dnr 2022/34

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ewa Hedlund att det iordningställs
en hundrastgård, förslagsvis vid Stadsparken eller Lassalyckan.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om en hundrastgård vid Stadsparken eller Lassalyckan

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Ewa Hedlund
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn

§ 11/2022

Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn
Dnr 2022/44

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Erika Algotsson att det ska finnas en
hundrastgård i Ulricehamn, gärna i anslutning till Ulrikaparken eller på Lassalyckan.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Erika Algotsson
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12 Medborgarförslag om inhägnad yta för hundrastgård

§ 12/2022

Medborgarförslag om inhägnad yta för hundrastgård
Dnr 2022/73

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Camilla Tomas att det för allas
trevnad anläggs en hundrastgård.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om inhägnad yta för hundrastgård

Ordförandens förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet lämnas till
Camilla Tomas
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13 Medborgarförslag om belysning vid lekplats

§ 13/2022

Medborgarförslag om belysning vid lekplats
Dnr 2022/46

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Dimitri Yarotsky att det ska finnas
belysning vid lekplatsen som finns vid Avenboksgatan, samt belysning på gångvägen som går
vid lekplatsen.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om belysning vid lekplats

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Dimitri Yarotsky
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14 Medborgarförslag om försäljning av Eva Larssons utsmyckning till nya
biblioteket i mindre format

§ 14/2022

Medborgarförslag om försäljning av Eva Larssons
utsmyckning till nya biblioteket i mindre format
Dnr 2022/50

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tobias Andreasson att den
utsmyckning som kommer pryda det nya biblioteket, formgiven av Eva Larsson, ska finns till
försäljning, då i ett mindre format.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om försäljning av Eva Larssons utsmyckning till nya biblioteket i
mindre format

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Tobias Andreasson
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15 Medborgarförslag om att sätta upp nät mellan trädgårdar och kommunens
mark

§ 15/2022

Medborgarförslag om att sätta upp nät mellan
trädgårdar och kommunens mark
Dnr 2022/63

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lena Larsson att kommunen sätter
upp ett finmaskigt nät som skyddar från att bollar och puckar från tennisbanan kommer in i
trädgårdarna. Nätet behöver sättas upp längs långsidan mot Högliden samt kortsida mot
fotbollsplanen.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om att sätta upp nät mellan trädgårdar och kommunens mark

Ordförandens förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutet lämnas till
Lena Larsson
Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motion om en grönare
omgivning för framtida generationer

§ 16/2022

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
motion om en grönare omgivning för framtida
generationer
Dnr 2022/12

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till
handlingarna.

Sammanfattning
Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motion
om en grönare omgivning för framtida generationer.

Beslutsunderlag
1

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motion om en grönare omgivning för
framtida generationer

Ordförandens förslag till beslut
Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till
handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 17 Demokratiberedningens slutrapport

§ 17/2022

Demokratiberedningens slutrapport
Dnr 2021/194

Kommunfullmäktiges beslut
Följande förändringar görs i demokratiberedningens slutrapport:
1. Att endast tillfälliga beredningar inrättas enligt nuvarande riktlinjer. Inga fasta
beredningar införs.
2. Att fullmäktigeberedningarnas ordförande (beredningsledare) utifrån beredningens
uppdrag har ett särskilt ansvar att följa de verksamhetsområden som berörs utgår.
3. Att ett förtydligande görs av valda kommunal- och oppositionsråds uppdrag genom
att de tilldelas utsedda programområden utgår.
4. Att fullmäktigeberedningarna därigenom har en bestämd kontaktperson bland valda
kommunal- och oppositionsråd utgår.
I övrigt bifalls demokratiberedningens övriga tio punkter.

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.
Ordförande sign
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•
•

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;
• Att kommunfullmäktiges sammanträden vitaliseras genom ökad tid 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
2
3
4

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 4
Tjänsteskrivelse 2021-12-16 från kanslichef
Demokratiberedningens slutrapport
Förslag på regler för allmänhetens frågestund

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
Sebastian Gustavsson (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.
Ordförande sign
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Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att senast i april 2022 återkomma med hur
de skall organisera sig utifrån en ny politisk organisation.
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.
Richard Hallifax (M), Niclas Sunding (SD), Cristina Bernevång (KD), Adela Brkic Carlsson
(L), Eduard Piper (M), Roland Eriksson (L), Peter Nilsson (SD) och Aila Kiviharju (SD) yrkar
bifall till Sebastian Gustavssons (M) yrkande.
Roland Karlsson (C) yrkar på följande förändringar i demokratiberedningens slutrapport:
1. Att endast tillfälliga beredningar inrättas enligt nuvarande riktlinjer. Inga fasta
beredningar införs.
2. Att fullmäktigeberedningarnas ordförande (beredningsledare) utifrån beredningens
uppdrag har ett särskilt ansvar att följa de verksamhetsområden som berörs utgår.
3. Att ett förtydligande görs av valda kommunal- och oppositionsråds uppdrag genom
att de tilldelas utsedda programområden utgår.
4. Att fullmäktigeberedningarna därigenom har en bestämd kontaktperson bland valda
kommunal- och oppositionsråd utgår.
I övrigt bifaller jag demokratiberedningens övriga tio punkter.
Cristina Bernevång (KD) yrkar avslag på Roland Karlssons (C) yrkande.
Mikael Levander (NU), Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Liselotte Andersson (C)
yrkar bifall till Roland Karlssons (C) yrkande.
Jan-Olof Sundh (V) yrkar på återremiss till kommunstyrelsen med motiveringen:
Demokratiberedningens slutrapport där partierna var överens efter kompromisser har med
nya yrkanden fallit och då behöver arbetas om.
Mötet ajourneras klockan 20:26-20:46.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om fullmäktige avser avgöra ärendet idag eller återremittera det och
finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningsresultat
Med 42 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag.
Ledamöter/tjänstgörande
ersättare
Ordförande sign

Justerande sign
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Richard Hallifax
Wiktor Öberg
Sebastian Gustavson
Eduard Piper
Margareta Juliusson
Eva Grönbäck
Sören Johansson ordf.
Per Bergman
Roland Karlsson
Mikael Dahl
Ziad Makrous
Bengt Leander
Börje Eckerlid
Jan-Åke Claesson
Liselotte Andersson
Ann Stockzelius
Adela Brkic Carlsson
Roland Eriksson
Frida Edberg
Cristina Bernevång
Inga-Kersti Skarland
Mattias Green-Andersson
Aira Eriksson
Leif Dahl
Jan Brobjer
Klas Redin
Tommy Mårtensson
Per-Ola Johansson
Mattias Remar
Daniel Claesson
Jan-Olof Sundh
Dan Ljung
Arne Fransson
Ingemar Basth
Niclas Sunding
Aila Kiviharju
Bengt Bogren
Peter Nilsson
Elisabeth Nilsson
Mikael Levander
Inga-Maj Larsson
Mats Bogren
Annie Faundes
Elisabeth Stålbrand
Bella Cotter
Armel Hombessa
Lisa Åkesson
Charlotta Sunding
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Ordförande informerar om att han nu kommer att ställa Sebastian Gustavssons (M) yrkande
mot Roland Karlssons (C) yrkande för att få fram ett motförslag till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Sebastian Gustavssons (M)
yrkande eller enligt Roland Karlssons (C) yrkande. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Roland Karlssons (C) yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Sebastian Gustavssons (M) yrkande.
Nej-röst för Roland Karlssons (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster, 27 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige Roland
Karlssons (C) yrkande ska vara motförslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ledamöter/tjänstgörande
ersättare
Richard Hallifax
Wiktor Öberg
Sebastian Gustavson
Eduard Piper
Margareta Juliusson
Eva Grönbäck
Sören Johansson ordf.
Per Bergman
Roland Karlsson
Mikael Dahl
Ziad Makrous
Bengt Leander
Börje Eckerlid
Jan-Åke Claesson
Liselotte Andersson
Ann Stockzelius
Adela Brkic Carlsson
Roland Eriksson
Frida Edberg
Cristina Bernevång
Inga-Kersti Skarland
Mattias Green-Andersson
Aira Eriksson
Leif Dahl
Jan Brobjer
Klas Redin
Tommy Mårtensson
Per-Ola Johansson
Mattias Remar
Daniel Claesson
Ordförande sign
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Jan-Olof Sundh
Dan Ljung
Arne Fransson
Ingemar Basth
Niclas Sunding
Aila Kiviharju
Bengt Bogren
Peter Nilsson
Elisabeth Nilsson
Mikael Levander
Inga-Maj Larsson
Mats Bogren
Annie Faundes
Elisabeth Stålbrand
Bella Cotter
Armel Hombessa
Lisa Åkesson
Charlotta Sunding
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Ordförande frågar nu om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut eller enligt Roland Karlssons (C) yrkande. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Roland Karlssons (C) yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Roland Karlssons (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster, 27 nej-röster och 12 som avstår beslutar kommunfullmäktige enligt Roland
Karlssons (C) yrkande.
Ledamöter/tjänstgörande
ersättare
Richard Hallifax
Wiktor Öberg
Sebastian Gustavson
Eduard Piper
Margareta Juliusson
Eva Grönbäck
Sören Johansson ordf.
Per Bergman
Roland Karlsson
Mikael Dahl
Ziad Makrous
Bengt Leander
Börje Eckerlid
Jan-Åke Claesson
Liselotte Andersson
Ordförande sign
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Ann Stockzelius
Adela Brkic Carlsson
Roland Eriksson
Frida Edberg
Cristina Bernevång
Inga-Kersti Skarland
Mattias Green-Andersson
Aira Eriksson
Leif Dahl
Jan Brobjer
Klas Redin
Tommy Mårtensson
Per-Ola Johansson
Mattias Remar
Daniel Claesson
Jan-Olof Sundh
Dan Ljung
Arne Fransson
Ingemar Basth
Niclas Sunding
Aila Kiviharju
Bengt Bogren
Peter Nilsson
Elisabeth Nilsson
Mikael Levander
Inga-Maj Larsson
Mats Bogren
Annie Faundes
Elisabeth Stålbrand
Bella Cotter
Armel Hombessa
Lisa Åkesson
Charlotta Sunding
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Reservation
Richard Hallifax (M), Wiktor Öberg (M), Sebastian Gustavsson (M), Eduard Piper (M), Per
Bergman (M), Margareta Juliusson (M), Eva Grönbäck (M) och Sören Johansson (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Frida Edberg (KD), Cristina Bernevång (KD), Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Bengt
Bogren (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Adela Brkic Carlsson (L) och
Roland Eriksson (L) reserverar sig mot beslutet.
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
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Beslut lämnas till
Kanslichef
Beredningsledare
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§ 18 Förslag om samverkan avseende Överförmyndarens verksamhet

§ 18/2022

Förslag om samverkan avseende Överförmyndarens
verksamhet
Dnr 2021/590

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
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 5
Tjänsteskrivelse 2021-11-05 från kommunchef
Utredning överförmyndarens uppdrag och verksamhet

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.

Beslut lämnas till
Kanslichef
Kommunchef

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 19 Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

§ 19/2022

Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Dnr 2021/608

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
2
3
4
5
6

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 6
Tjänsteskrivelse 2021-11-23 från kommunchef
§ 58 Delårsrapport, protokollsutdrag från direktionen
Delårsrapport SÄRF januari - augusti 2021, hela ärendet
Delårsbokslut revisorernas bedömning, underskrivet
Delårsrapport, revisorernas granskningsrapport 2021-10-25

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Beslut lämnas till
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Ordförande sign
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
Sida 31 av 50

§ 20 Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 2022

§ 20/2022

Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt
2022
Dnr 2021/578

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
2
3
4
5

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 7
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 från samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl Bergsäter
Investeringskalkyl utbyggmnad Rönnåsen etapp 2
Investeringskalkyl projektering sanatorieskogen

Ordförande sign
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
Sida 32 av 50

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.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
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§ 21 Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2022

§ 21/2022

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och
trafikåtgärder 2022
Dnr 2021/579

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
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 8
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 från samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl Beläggning
Investeringskalkyl broreperationer
Investeringskalkyl GC-väg Furet
Investeringskalkyl GC-väg Herrelyckedreven
Investeringskalkyl hållplatser
Investeringskalkyl stadsmiljöavtalet GC-väg
Investeringskalkyl Tillgänglighetsåtgärder
Investeringskalkyl upprustning stödmurar

Ordförande sign

Justerande sign
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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.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
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§ 22 Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2022

§ 22/2022

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av
detaljplaner 2022
Dnr 2021/577

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
2
3
4

Kommunstyrelsen 2022-01-13 § 9
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 från samhällsbyggnadschef
Investeringskalkyl Lantmäterikostnader 22
Investeringskalkyl Ändring DP Alängsgatan 3 Toyota

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.

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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§ 23 Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-utrustning 2022

§ 23/2022

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av itutrustning 2022
Dnr 2021/594

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 §
2 Tjänsteskrivelse 2021-11-11 från servicechef
3 Investeringskalkyl it-investeringar 2022

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.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
Sida 37 av 50

Beslut lämnas till
Servicechef
Ekonomichef
It-chef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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§ 24 Ansökan om ytterligare investeringsmedel om- och tillbyggnad
gruppbostad Markuslyckedreven

§ 24/2022

Ansökan om ytterligare investeringsmedel om- och
tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven
Dnr 2020/670

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
exakta summan får fastställas i ärendet om ombudgetering av investeringsanslag som fattas
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
Sida 39 av 50
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
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 11
Tjänsteskrivelse 2021-12-19 från servicechef
Bilaga till ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av gruppbostad
Markuslyckedreven

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.

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Verksamhetschef fastighet

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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§ 25 Svar på motion - Handslaget om fler feriejobb

§ 25/2022

Svar på motion - Handslaget om fler feriejobb
Dnr 2015/351

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
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 12
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB
Motion - Handslaget om fler feriejobb

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 kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut lämnas till
NUAB (Näringsliv Ulricehamn AB)
Kommunchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
Sida 41 av 50

§ 26 Svar på motion om snabbare internetuppkoppling i skolorna

§ 26/2022

Svar på motion om snabbare internetuppkoppling i
skolorna
Dnr 2016/557

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 ITenheten, 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
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 13
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 från barn- och utbildningschef
Motion om snabbare internetuppkoppling

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att infrastruktur, trådlöst
nätverk med accesspunkter och nätverkskapacitet motsvarar dagens behov.

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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§ 27 Svar på återremiss av motion om vätgasstation

§ 27/2022

Svar på återremiss av motion om vätgasstation
Dnr 2018/798

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
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 14
Tjänsteskrivelse 2021-11-05 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB
Motion om vätgasstation, HRS

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.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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Beslut lämnas till
Ulricehamns Energi AB
Kommunchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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§ 28 Svar på motion om att tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan

§ 28/2022

Svar på motion om att tillskapa en pott för utveckling
av stadskärnan
Dnr 2020/109

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
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 15
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 från ekonomichef
Motion om Tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan

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.

Beslut lämnas till
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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§ 29 Svar på motion om visselblåsarfunktion

§ 29/2022

Svar på motion om visselblåsarfunktion
Dnr 2021/165

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
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 16
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 från kanslichef
Motion om visselblåsarfunktion

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.

Beslut lämnas till
Kanslichef
Valda revisorer

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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§ 30 Svar på motion om att införa fast omsorgskontakt

§ 30/2022

Svar på motion om att införa fast omsorgskontakt
Dnr 2021/324

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
2
3

Kommunstyrelsens beslut 2022-01-13 § 17
Tjänsteskrivelse 2021-10-06 från socialchef
Motion om att införa fast omsorgskontakt

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) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut lämnas till
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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§ 31 Val av huvudmän till Ulricehamns Sparbank 2022-2026

§ 31/2022

Val av huvudmän till Ulricehamns Sparbank 20222026
Dnr 2021/623

Kommunfullmäktiges beslut
Som huvudman i Ulricehamns Sparbank för perioden 2022-04-01 till och med 2026-03-31
utses följande personer:
M –Sören Johansson
S – Klas Redin
S – Per Gustafsson
S – Anna-Karin Anttila Sellberg
C – Bengt Johansson
C – Charlotta Nilsson

Sammanfattning
2021-11-22 lämnade Ulricehamns Sparbank in en skrivelse om att kommunfullmäktige ska
utse sex huvudmän i banken för perioden 2022-04-01 – 2026-03-31. I skrivelsen framgår
vilka krav som finns för att få vara huvudman.

Beslutsunderlag
1

Protokollsutdrag VAB 2022-01-17 § 3 huvudmän i Ulricehamns Sparbank

Val- och arvodesberedningens förslag till beslut
Som huvudman i Ulricehamns Sparbank för perioden 2022-04-01 till och med 2026-03-31
utses följande personer:
M –Sören Johansson
S – Klas Redin
S – Per Gustafsson
S – Anna-Karin Anttila Sellberg
C – Bengt Johansson
C – Charlotta Nilsson

Beslut lämnas till
Valda huvudmän
Ulricehamns Sparbank
Kanslichef
Kansliet

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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§ 32 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Chatarina
Staafjord

§ 32/2022

Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige - Chatarina Staafjord
Dnr 2022/25

Kommunfullmäktiges beslut
Chatarina Staafjord (NU) befrias från uppdraget. Ulricehamns kommun begär ny
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen.

Sammanfattning
I skrivelse 2022-01-11 avsäger sig Chatarina Staafjord (NU) uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Chatarina Staafjord

Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Chatarina Staafjord (NU) befrias från uppdraget. Ulricehamns kommun begär ny
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen.

Beslutet lämnas till
Chatarina Staafjord
Länsstyrelsen
löneassistent
kansliet (2)

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2022-01-27
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§ 33 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Adela
Brkic Carlsson (L)

§ 33/2022

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns
kommun - Adela Brkic Carlsson (L)
Dnr 2022/64

Kommunfullmäktiges beslut
Adela Brkic Carlsson (L) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen.
Till ny ledamot i kommunstyrelsen väljs Sten Selin (L). Till ny ersättare i kommunstyrelsen
väljs Iréen Wolter (L)
Till ny styrelseledamot i Ulricehamns Stadshus AB väljs Sten Selin (L).

Sammanfattning
I skrivelse 2022-01-24 avsäger sig Adela Brkic Carlsson (L) uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i budgetutskottet, ledamot i
kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling, styrelseledamot i Ulricehamns Stadshus
AB samt liberalernas representant i politisk referensgrupp, översiktsplan.

Beslutsunderlag
1

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Adela Brkic Carlsson

Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Adela Brkic Carlsson (L) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen.

Förslag till beslut på mötet
Roland Eriksson (L) föreslår att Sten Selin (L) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen och att
Iréen Wolter (L) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Roland Eriksson (L) föreslår att Sten Selin (L) väljs till ny styrelseledamot i Ulricehamns
Stadshus AB.
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Beslutet lämnas till
Adela Brkic Carlsson
Sten Selin
Iréen Wolter
Kommunstyrelsen
Budgetutskottet
Miljö- och byggnämnden
Val- och arvodesberedningen
Ulricehamns Stadshus AB
löneassistent
kansliet (2)
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