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§ 59 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 59/2022 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Med nedanstående förändringar fastställs ärendelistan.  
 
Sammanfattning  
Ordförande informerar om att föredragningen på ärende 26 Riktlinjer för publik 
laddinfrastruktur utgår. Istället föreslås en föredragning på ärende 22 Riktlinje för idéburet, 
offentligt partnerskap.  
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§ 60 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 60/2022 
 

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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§ 61 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 61/2022 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 62 Val till kommunstyrelsens arbetsgrupp Mattias Bengtsson (SD) och Aila 
Kiviharju (SD) 

  
 
 
§ 62/2022 
 

Val till kommunstyrelsens arbetsgrupp Mattias 
Bengtsson (SD) och Aila Kiviharju (SD) 
Dnr 2022/146 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Mattias Bengtsson (SD) väljs till ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling.  
 
Aila Kiviharju (SD) väljs till ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.  
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden den 24 februari 2022 avsade sig Aila Kiviharju (SD) 
sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Ingemar Gustafsson (SD) avsade sig sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Mattias Bengtsson (SD) valdes till ny ledamot i 
kommunstyrelsen och Aila Kiviharju (SD) valdes till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen har nu att välja in Mattias Bengtsson (SD) och Aila Kiviharju (SD) till en 
av kommunstyrelsens arbetsgrupper.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Aila Kiviharju (SD) föreslår att Mattias Bengtsson (SD) och Aila Kiviharju (SD) väljs till 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 
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§ 63 Samråd detaljplan för del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen 

  
 
 
§ 63/2022 
 

Samråd detaljplan för del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen 
Dnr 2020/220 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen, skickas ut på samråd samt att 
genomförandet av detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning och en mer effektiv 
markanvändning av central mark inom Ulricehamns tätort. Detaljplanen syftar även till att 
ge förutsättningar åt en trafiklösning med mer kapacitet än den befintliga som återfinns 
inom planområdets norra del.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Plankarta Samråd - del av Bogesund 1_86 - Marknadsplatsen 
3 Planbeskrivning Samråd Marknadsplatsen 
4.  Undersökning betydande miljöpåverkan - del av Bogesund 1_86 - Marknadsplatsen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen, skickas ut på samråd samt att 
genomförandet av detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar på att ”Samråd detaljplan för del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” inte skickas ut på samråd. Istället vill vi att detaljplanen skickas tillbaka 
till förvaltningen för revidering, där bostäder tas bort och parkeringsplatser bibehålls, 
bortsett från de parkeringsplatser som måste försvinna i den norra delen för att få till den 
planerade trafiklösningen och ett litet grönområde.  
 
Klas Redin (S), Sten Selin (L) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till ordförandens 
förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Mikael Leanders (NU) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt ordförandens förslag till beslut.  
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Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 64 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-03-10 

  
 
 
§ 64/2022 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-03-10 
Dnr 2022/9 
 
 
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 
2.8 Nr 840/2021 

2021/518 
3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.21 

Nr 839/2021 
2021/449 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-08-17 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 835/2021, 836/2021, 840/2021, 841–842/2021, 843/2021, 844/2021, 845–
847/2021, 848/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-12-20, 2021-12-02, 2021-12-07, 2021-12-09, 2021-12-20, 2021-
12-14, 2021-12-07 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
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11.7 Nr 849/2021 
Förordning av parkeringsvakt enligt lag 1987:24 efter fortbildning 
Tf. exploateringschef 2021-12-17 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 838/2021 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2021-12-15 

20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
  
 Delegationsbeslut 2022 
1 Juridiska ärenden 

1.15 

Nr 37/2022 
2017/647 
Beslut att inte lämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
uppställda förbehåll för utlämnande 
Vik. Planchef 2022-01-26 

1.24 

Nr 58/2022 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om 
antagande av hemvärnschef  
Kanslichef 2022-02-07 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 46/2022 

2021/605 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande  
Kanslichef 2022-02-01 

2.4 Nr 9/2022, 14/2022, 51/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-01-11, 2022-01-18, 2022-02-03 

2.17 Nr 12/2022, 18/2022, 20/2022, 21/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022, 
25/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022, 20/2022, 31/2022, 32/2022 
2020/636, 2021/8, 2021/9, 2022/51, 2022/52, 2022/53, 2022/54, 2022/55, 
2022/56, 2022/57,2022/58, 2022/59, 2021/641, 2021/275, 2020/635 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-01-18, 2022-01-19, 2022-01-19, 2022-01-21 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
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5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 40/2022, 43/2022, 47/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2022-01-31 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-02 

5.7 

Nr 42/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till markpris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-31 

5.14 

Nr 8/2022, 10/2022, 11/2022, 15–16/2022, 39/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-10, 2022-01-12, 2022-01-17, 2022-01-
19, 2022-01-31 

5.21 

Nr 19/2022, 50/2022, 56/2022 
2022/39, 2022/103 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-01-19, 2022-02-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 17/2022, 38/2022, 41/2022, 44/2022, 45/2022, 48/2022, 49/2022, 
57/2022, 59/2022, 60/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-01-18, 2022-01-20, 2022-01-27, 2022-01-31, 2022-01-18, 
2022-01-19, 2022-02-02,  
2022-02-04 

8.8 

Nr 33/2022 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 mån. 
Enhetschef 2022-01-17 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.1 

Nr 34/2022 
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning enligt Gyf 4:6 
Enhetschef 2022-01-26 
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18.2 

Nr 35/2022 
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val  
Enhetschef 2022-01-26 

18.3 

Nr 36/2022 
Beslut avseende antalet undervisningstimmar för varje kurs, ämnesområde och 
för gymnasiearbetet, samt fördelning av undervisningstid enligt Gyf 4:22 
Enhetschef 2022-01-26 

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

22.2 

Nr 13/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2022-01-14 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 65 Årlig översyn av dokument i författningshandboken 2021-2022 

  
 
 
§ 65/2022 
 

Årlig översyn av dokument i författningshandboken 
2021-2022 
Dnr 2022/100 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 49 dokument. 
Förvaltningen har i några fall ändrat arbetssätt som leder till att dokumenten bör utgå. För 
flera dokument föreslås tidssättningen förlängas eftersom varken lagstiftning eller arbetssätt 
inom förvaltningen har ändrats. I vissa fall beror förlängningen på att andra arbetsuppgifter 
har prioriterats till exempel på grund av pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från kanslichef  
2 Årlig översyn av dokument i författningshandboken 2021-2022 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
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§ 66 Revidering av bolagspolicy - Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolag 

  
 
 
§ 66/2022 
 

Revidering av bolagspolicy - Ulricehamns Stadshus AB 
och dotterbolag 
Dnr 2022/74 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Föreslagna revideringar i gemensam bolagspolicy för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB antas. 
 
Tidigare bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-02-22 § 37 upphävs.  
 
Sammanfattning 
VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten 
inom koncernen och återkomma med bedömningar och eventuella förslag till förändringar. 
Översynen i detta fall innefattar revidering av bolagspolicyn.   

 
I denna senaste revidering har förtydligande gjorts i avsnitt 3.1 om kommunfullmäktiges 
ägarroll och allmänhetens insyn i bolagens verksamhet, avsnitt 5.5 om intern kontroll, avsnitt 
8 om policys och planer samt avsnitt 9 som reglerar arkiv och allmänna handlingar hos 
bolagen.    
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-27 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Reviderad bolagspolicy 
3 Bolagspolicy 2018-03-37 § 37 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Föreslagna revideringar i gemensam bolagspolicy för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB antas. 
 
Tidigare bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige 2018-02-22 § 37 upphävs.  
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§ 67 Program för uppföljning av privata utförare 

  
 
 
§ 67/2022 
 

Program för uppföljning av privata utförare 
Dnr 2021/472 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Program för uppföljning av privata utförare antas. 
 
Kommunstyrelsen/avtalstecknande nämnd/kommunalt bolag ska utifrån detta program 
årligen ta fram planer för hur verksamheten ska kontrolleras, följas upp och utvärderas. 
 
Sammanfattning 
Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till privata utförare. 
Kommunen är dock fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i kommunal regi. Detta innebär att kommunen 
enligt lag är ansvarig att tillhandahålla lagenliga tjänster till kommunens invånare.  
 
Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap 3 § KL, varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för kommunala angelägenheter (lagenliga tjänster) som utförs av privata 
utförare.  
 
Syftet med programmet är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt 
strategisk nivå. Lagstiftarens mål med programmet är, 

 Förbättra uppföljning och kontroll av kommunens privata utförare 
 Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet 
 Stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas 

 
Förvaltningen har, med utgångspunkt i SKR:s stödmaterial, tagit fram ett förslag till program 
för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare i Ulricehamns kommun. Det 
som avses är verksamhet som genom avtal överlämnats till en privat utförare (en juridisk 
person, exempelvis ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ideell förening, eller en enskild 
individ). Både sektorer och kommunala bolag omfattas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-09-13 från kanslichef  
2 Program för uppföljning av privata utförare 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Program för uppföljning av privata utförare antas. 
 
Kommunstyrelsen/avtalstecknande nämnd/kommunalt bolag ska utifrån detta program 
årligen ta fram planer för hur verksamheten ska kontrolleras, följas upp och utvärderas. 
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§ 68 Revidering av riktlinjer för bisysslor och jäv 

  
 
 
§ 68/2022 
 

Revidering av riktlinjer för bisysslor och jäv 
Dnr 2022/86 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjen antas i reviderad version och ersätter därmed tidigare riktlinje  
(KF §63 2018-04-26). 
 
Sammanfattning 
Dokumentet ”Riktlinjer för bisysslor och jäv” har reviderats i enighet med de rutiner som 
förvaltningen har för att se över och uppdatera gällande styrdokument. Endast redaktionella 
ändringar har genomförts, där orden personalchef och personalfunktionen har bytts ut mot 
HR-chef och HR-funktionen samt ändring av årtal för kommande revidering.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-02 från HR-chef  
2 Riktlinjer Bisysslor och jäv reviderad 2022 
3 Bisysslor och jäv, riktlinjer 2018-04-26 § 63 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjen antas i reviderad version och ersätter därmed tidigare riktlinje.  
(KF §63 2018-04-26) 
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§ 69 Samverkansform IT 

  
 
 
§ 69/2022 
 

Samverkansform IT 
Dnr 2021/600 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  

 Upplös samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31). 
 Ingå avtalssamverkan med Tranemo kommun gällande IT vid ny mandatperiod. 
 Ge kommunstyrelsen uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan. 
 Ge kommunstyrelsen uppdrag att revidera berörda styrdokument. 
 Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i 

både Tranemo och Ulricehamns kommun. 
 

Sammanfattning 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndsamverkan eller avtalssamverkan. På 
samverkansnämnd IT 2021-11-19 godkändes förvaltningens utredning och nämnden fattade 
beslut om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att ändra samverkansform. 
 
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda 
med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det 
tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och följs upp på samma 
sätt som andra stödfunktioner i kommunen. 
 
Samverkansnämnd IT rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-19 från servicechef   
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  

 Upplös samverkansnämnd IT vid mandatperiods slut (2022-12-31). 
 Ingå avtalssamverkan med Tranemo kommun gällande IT vid ny mandatperiod. 
 Ge kommunstyrelsen uppdrag att upprätta ett avtal för avtalssamverkan. 
 Ge kommunstyrelsen uppdrag att revidera berörda styrdokument. 
 Ovanstående beslutspunkter gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i 

både Tranemo och Ulricehamns kommun. 
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§ 70 Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

  
 
 
§ 70/2022 
 

Budget och verksamhetsplan år 2022 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2021/676 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 10 december 
2021 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2022 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-27 från kanslichef  
2 Protokollsutdrag § 100 211210 Verksamhetsplan och budget 2022 
3 Verksamhetsplan och budget 2022 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-03-10 

 Sida 22 av 62 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 71 Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 SoL och LSS 

  
 
 
§ 71/2022 
 

Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 SoL och LSS 
Dnr 2022/84 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2021 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
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§ 72 Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2022 

  
 
 
§ 72/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 
2022 
Dnr 2022/47 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2022, 15 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2022, 15 mnkr. 
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 15 mnkr avsatt i 
investeringsbudgeten 2022 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av 
komponenter som ingår i underhållsplanen. 
 
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 driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-23 från servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för planerat 

underhåll 2022 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2022, 15 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
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§ 73 Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Vegby skola 

  
 
 
§ 73/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Vegby skola 
Dnr 2019/283 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, totalt 29,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för om- och tillbyggnad Vegby skola i investeringsbudgeten för 2022, 10 mnkr, 
och 2023, 19,0 mnkr. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, totalt 29,0 
mnkr. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa 
ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för 
skolan har eftersträvats i genomförd projektering.  
 
Bristerna som projektet kommer till rätta med består i för litet personalutrymme, kontor 
saknas för personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt 
att göra om till klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt, samtalsrum för kurator 
saknas. Kök och matsal behöver utökas. Fritidslokaler är ej ändamålsenliga. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022 och 2023 med 10,0 mnkr respektive 
19,0 mnkr. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler 
för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-30 från servicechef  
2 Investeringskalkyl för om- och tillbyggnad av Vegby skola 
3 Ritning A-40-1-111 
4 Ritning A-40-1-112 
5 Ritning A-40-1-213 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, totalt 29,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för om- och tillbyggnad Vegby skola i investeringsbudgeten för 2022, 10 mnkr, 
och 2023, 19,0 mnkr. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
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§ 74 Svar på motion om en gemensam distribution av personvalsedlar 

  
 
 
§ 74/2022 
 

Svar på motion om en gemensam distribution av 
personvalsedlar 
Dnr 2021/56 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att valnämnden tar ställning till 
distribution av personvalsedlar inför varje val. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att valnämnden ska utreda 
möjligheten till en gemensam distribution av personvalsedlar. Motionären menar att många 
partier i de allmänna valen har svårt att få ut sina personvalsedlar i tid, speciellt de mindre 
partierna, vilket orsakar tidspress. Genom att ha en gemensam distribution av 
personvalsedlar anser motionären att det blir en miljövinst, säkrare trafiksituation och 
samma förutsättningar för både små som stora partier. 
 
Inför varje val tar valnämnden i Ulricehamns kommun ett beslut om namnvalsedlar ska 
distribueras gemensamt eller inte. Hittills har beslutet varit att inte göra det eftersom det inte 
finns någon skyldighet att göra det enligt vallagen. Kommunen har enligt vallagen ingen 
skyldighet att distribuera namnvalsedlar, utan partierna ansvarar själva för att leverera sina 
namnvalsedlar till röstnings- och vallokalerna. Röstmottagarna ansvarar däremot för att ta 
emot och lägga ut namnvalsedlarna i valsedelställen (denna rutin har Ulricehamns kommun 
haft i många år, men från 2022-02-01 säger även vallagen att det är så det ska gå till).  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-11 från kanslichef  
2 Motion om en gemensam distribution av personvalsedlar 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att valnämnden tar ställning till 
distribution av personvalsedlar inför varje val. 
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§ 75 Svar på motion om att kartlägga det hedersrelaterade förtrycket 

  
 
 
§ 75/2022 
 

Svar på motion om att kartlägga det hedersrelaterade 
förtrycket 
Dnr 2019/540 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det inte bedöms som metodologiskt och etiskt möjligt 
att genomföra en kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat förtryck.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med 
åtgärder som syftar till att förbättra kommunens arbete med att förebygga och upptäcka 
hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla stödet för de personer som är utsatta.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns 
kommun. Hedersrelaterat våld är ett stort samhällsproblem som förekommer internationellt, 
i Sverige och så även i Ulricehamns kommun. Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av 
regeringen att göra en nationell kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och 
förtryck i Sverige. De tog hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) men fick konstatera att det 
av metodologiska och etiska svårigheter inte gick att göra en sådan kartläggning i form av en 
befolkningsenkät. Förvaltningen gör samma bedömning. Att göra en annan form av 
kartläggning bedöms inte få avsedd effekt. Vi vet att hedersrelaterat våld och förtryck 
förekommer i Ulricehamns kommun och även om en kartläggning inte låter sig göras är det 
ett stort samhällsproblem och en viktig fråga. Det är viktigt att öka medvetenheten generellt 
inom förvaltningen och till viss del inom de kommunala bolagen. Förvaltningen föreslår 
därför att ett uppdrag ges att ta fram en kommunövergripande handlingsplan som syftar till 
att förbättra arbetet med att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld samt utveckla 
stödet för de personer som är utsatta.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från kanslichef  
2 Utredning Hedersrelaterat våld och förtryck 
3 Motion om att kartlägga det hedersrelaterade förtrycket 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det inte bedöms som metodologiskt och etiskt möjligt 
att genomföra en kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat förtryck.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med 
åtgärder som syftar till att förbättra kommunens arbete med att förebygga och upptäcka 
hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla stödet för de personer som är utsatta.  
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§ 76 Ändring av skolupptagningsområden för högstadieskolorna 

  
 
 
§ 76/2022 
 

Ändring av skolupptagningsområden för 
högstadieskolorna 
Dnr 2021/647 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Blivande elever i årskurs 6 vid Hössna skola börjar sin introduktion vid Ätradalsskolan 
läsåret 2022/2023 genom att undervisningen i språk och hem- och konsumentkunskap 
förläggs till skolan. Läsåret 2023/2024 börjar eleverna i årskurs 7 vid Ätradalsskolan. 
 
Elever i nuvarande årskurs 6 vid Hössna skola erbjuds möjligheten att välja Ätradalsskolan 
då de börjar i årskurs 7 läsåret 2022/2023 och får då skolskjuts efter ansökan via 
kommunens skolskjutssystem. 
 
Gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras så att 
Hössna skola från och med läsåret 2023/2024 organiseras inom Ätradalsskolans 
upptagningsområde. 
 
I dagsläget pågår en utredning gällande 7-9 skolor och Stenbockskolan i Ulricehamns 
kommun. Vid ett beslut i ärendet ska en förnyad översyn av 7-9 skolornas 
upptagningsområden göras.  
 
Sammanfattning 
Antalet elever vid Stenbocksskolan har ökat i så hög grad att det i vissa delar leder till att det 
maximala antalet personer som får vistas i vissa av lokalerna riskerar att överskridas. Med 
anledning av detta så har förvaltningen sett över möjligheten att ändra gällande 
skolupptagningsområden för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan Stenbocksskolan 
och Ätradalsskolan.  
 
Förvaltningen har även sett över möjligheten att bibehålla nuvarande upptagningsområden 
genom att identifiera alternativa lösningar för att förhindra en akut brist på klassrum vid 
Stenbocksskolan.  
 
I de fall behovet av fler klassrum inte klaras ut snarast möjligt kommer det i hög grad att få 
en negativ inverkan på utbildningens pedagogiska kvalitet och omöjliggör organisation för 
alla elever. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från barn- och utbildningschef  
2 Elevprognos 7-9 211203 
3 Stenbock-Ätradal nya upptagningsområden 211203 
4 Barnkonsekvensanalys Hössna skola - 2020.11.19 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Blivande elever i årskurs 6 vid Hössna skola börjar sin introduktion vid Ätradalsskolan 
läsåret 2022/2023 genom att undervisningen i språk och hem- och konsumentkunskap 
förläggs till skolan. Läsåret 2023/2024 börjar eleverna i årskurs 7 vid Ätradalsskolan. 
 
Elever i nuvarande årskurs 6 vid Hössna skola erbjuds möjligheten att välja Ätradalsskolan 
då de börjar i årskurs 7 läsåret 2022/2023 och får då skolskjuts efter ansökan via 
kommunens skolskjutssystem. 
 
Gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras så att 
Hössna skola från och med läsåret 2023/2024 organiseras inom Ätradalsskolans 
upptagningsområde. 
 
I dagsläget pågår en utredning gällande 7-9 skolor och Stenbockskolan i Ulricehamns 
kommun. Vid ett beslut i ärendet ska en förnyad översyn av 7-9 skolornas 
upptagningsområden göras.  
 
Protokollsanteckning    
Sebastian Gustavsson (M) lämnar följande protokollsanteckning för M och KD: 
 
För Moderaterna och Kristdemokraterna är det viktigt med en långsiktighet för skolornas 
upptagningsområde. En ryckighet i upptagningsområdena är inte att sätta elevernas bästa 
främst. Vi anser dessutom att man inte utrett tillräckligt vad vårdnadshavarna och eleverna i 
upptagningsområdet har för önskemål om skolplacering. Detta bör utredas innan man gör 
eventuella förändringar i enlighet med skollagen 10 kap §30-31.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar avslag på ordförandens förslag till beslut.  
 
Mattias Bengtsson (SD) och Frida Edberg (KD) yrkar bifall till Sebastian Gustavssons (M) 
yrkande. 
 
Dan Ljung (V) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Sebastian Gustavssons (M) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut 
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut. 
Nej-röst för Sebastian Gustavssons (M) yrkande. 
 
Med 11 ja-röster och 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag 
till beslut. 
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Ledamöter/tjänstgörande 
Ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Klas Redin S X   
Mikael Dahl  C X   
Leif Dahl S X   
Tommy Mårtensson S X   
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M  X  
Lisa Åkesson NU X   
Inga-Kersti Skarland  S X   
Dan Ljung V X   
Mats Bogren NU X   
Frida Edberg KD  X  
Sten Selin L X   
Mattias Bengtsson SD  X  
Wiktor Öberg M  X  
Roland Karlsson X X   

 
 
Reservation 
Frida Edberg (KD), Mattias Bengtsson (SD), Wiktor Öberg (M) och Sebastian Gustavsson 
(M) reserverar sig mot beslutet.    
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
Skolskjutshandläggare 
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§ 77 Ombudgetering av investeringsanslag 2021 till 2022 

  
 
 
§ 77/2022 
 

Ombudgetering av investeringsanslag 2021 till 2022 
Dnr 2022/41 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ombudgetering av investeringsanslag från 2021 till 2022 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2021 ombudgeteras totalt 109,5 mnkr till 2022 års 
investeringsbudget. 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2022 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 109,5 mnkr till 2022 års investeringsbudget.  
 
Den totala investeringsbudgeten 2021 har uppgått till 352,2 mnkr. Av detta har 113,9 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2021-12-31 uppgår till 238,3 mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2022 kommer 
att uppgå till 481,3 mnkr. I investeringsbudget för 2022 ligger sedan tidigare 371,8 mnkr 
enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från ekonomichef  
2 Underlag ombudgetering investeringsanslag 2021 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ombudgetering av investeringsanslag från 2021 till 2022 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2021 ombudgeteras totalt 109,5 mnkr till 2022 års 
investeringsbudget. 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
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§ 78 Samverkan med civilsamhället 

  
 
 
§ 78/2022 
 

Samverkan med civilsamhället 
Dnr 2022/27 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
50 000 kr avsätts från KS oförutsett i budget 2022 för att utveckla och fördjupa samverkan 
med civilsamhället. 
 
Sammanfattning 
I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta riktlinjen ”Struktur för samverkan med 
civilsamhället”. 
 
Ett samråd har bildats med representanter från kommunen och civilsamhället som har 
ansvar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet sammanställer en årlig agenda och 
en uppföljning av samverkan. Kommunen har, i riktlinjen, åtagit sig att finansiera 
genomförande av stormöten och den utveckling av samverkan som sker genom samrådet. 
Kommunen ansvarar för att i samverkan med civilsamhället kalla till samrådsmöten och 
stormöten för kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan. 
 
För att utveckla och fördjupa samverkan med civilsamhället enligt av kommunfullmäktige 
antagen riktlinje ”Struktur för samverkan med civilsamhället” föreslås kommunstyrelsen 
avsätta 100 000 kr från KS oförutsett 2022 att fördela under 2022 och 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-13 från kanslichef   
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
50 000 kr avsätts från KS oförutsett i budget 2022 för att utveckla och fördjupa samverkan 
med civilsamhället. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Kanslichef 
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§ 79 Riktlinje för idéburet, offentligt partnerskap 

  
 
 
§ 79/2022 
 

Riktlinje för idéburet, offentligt partnerskap 
Dnr 2022/28 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för idéburet, offentligt partnerskap antas. 
 
Sammanfattning 
När Ulricehamns kommun och en eller flera organisationer från civilsamhället ser 
gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan samverkansmodellen 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att uppnå det.  
 
Idéburet, offentligt partnerskap är en alternativ samverkansform när varken offentlig 
upphandling eller de traditionella projekt- och föreningsbidragen fyller sitt syfte.  
 
Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att de på 
mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen. Alla IOP-avtal 
ska grunda sig i den nedtecknade samsyn som beskrivs i riktlinjen struktur för samverkan 
med civilsamhället. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-01 från kanslichef  
2 Riktlinjer för idéburet, offentligt partnerskap 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för idéburet, offentligt partnerskap antas. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
Författningshandboken 
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§ 80 Riktlinjer mot mutor och korruption 

  
 
 
§ 80/2022 
 

Riktlinjer mot mutor och korruption 
Dnr 2018/197 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer mot mutor och korruption antas. 
 
Tidigare Riktlinje gällande muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag, antagen av kommunstyrelsen 2012-03-05 § 
63, upphävs.  
 
Sammanfattning 
Styrdokumentet Riktlinjer mot mutor och korruption ersätter det gamla styrdokumentet 
ifrån 2012, Riktlinjer gällande muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag. Förändringarna innefattar bland annat de 
ändringar av mutbrottslagstiftningen som trätt i kraft sedan författandet av det förra 
styrdokumentet. Styrdokumentet innehåller också rutinen för interna utredningar och 
visselblåsfunktionen som utgör en viktig del i arbetet mot mutor och korruption. Vidare har 
det nya styrdokumentet också kompletterat och förtydligat kommunens ståndpunkter 
gällande arbetet mot mutor och korruption där styrdokumentet utgör en vägledning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-02-01 från kanslichef  
2 Riktlinjer mot mutor och korruption 
3 Riktlinjer gällande mutor och bestickning antagen 2012-03-05 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer mot mutor och korruption antas. 
 
Tidigare Riktlinje gällande muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag, antagen av kommunstyrelsen 2012-03-05 § 
63, upphävs.  
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorchefer  
Stabsfunktionschefer 
VD UEAB 
VD NUAB 
VD STUBO 
Författningshandboken 
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§ 81 Revidering av riktlinjer för färdtjänst 

  
 
 
§ 81/2022 
 

Revidering av riktlinjer för färdtjänst 
Dnr 2021/548 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för färdtjänst antas. 
 
Tidigare riktlinjer för färdtjänst, antagna av kommunstyrelsen 2020-06-17, upphävs.  
 
Sammanfattning 
Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för färdtjänst reviderades och antogs av 
kommunstyrelsen 2020-06-17 § 82 och behöver nu revideras. Föreslagna förändringar i 
riktlinjerna avser arbetsresor. Ändringen berör personer som beviljats arbetsresor och som 
lämnar och hämtar barn i förskola/skola. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-07 från socialchef  
2 Riktlinjer färdtjänst 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för färdtjänst antas. 
 
Tidigare riktlinjer för färdtjänst, antagna av kommunstyrelsen 2020-06-17, upphävs.  
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Författningshandboken  
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§ 82 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd 

  
 
 
§ 82/2022 
 

Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd 
Dnr 2022/85 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen om försörjningsstöd antas. Den tidigare riktlinjen om 
försörjningsstöd, antagen av kommunstyrelsen 2015-04-01, upphävs.  
 
Sammanfattning 
Den 1 april 2015 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för försörjningsstöd. 
Riktlinjerna gäller till och med 2017, men har blivit förlängt till 2021. Förvaltningen har med 
anledning av detta reviderat riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och 
med 1 april 2022.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-31 från socialchef  
2 Riktlinjer försörjningsstöd 2015-2021 
3 Riktlinjer försörjningsstöd 2022 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen om försörjningsstöd antas. Den tidigare riktlinjen om 
försörjningsstöd, antagen av kommunstyrelsen 2015-04-01, upphävs.  
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Författningshandboken 
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§ 83 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 

  
 
 
§ 83/2022 
 

Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
Dnr 2022/67 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsen  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetet fram förslag till riktlinjer för publik laddinfrastruktur. Syftet med 
riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 
 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
3 Rapport publik laddinfrastruktur i Ulricehamns kommun 
4 Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning Sjuhärad 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för publik laddinfrastruktur antas.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-03-10 

 Sida 39 av 62 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 84 Revidering av policy för avgifter i skolan 

  
 
 
§ 84/2022 
 

Revidering av policy för avgifter i skolan 
Dnr 2022/10 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Reviderad policy för avgifter i skolan antas.  
 
Tidigare policy för avgifter i skolan, antagen av kommunstyrelsen 2017-01-04 § 25, upphävs. 
 
Uppdraget från kommunstyrelsen 2017-01-04 att ta fram ett policydokument om vilken typ 
av aktiviteter som en elev får ta del av inom ramen för utbildningen och hur dessa finansieras 
avslutas. 
 
Sammanfattning 
Uppdraget från kommunstyrelsen 2017-01-04 är att ta fram ett policydokument om vilken 
typ av aktiviteter som en elev får ta del av inom ramen för utbildningen och hur dessa 
finansieras. 
 
Från 2017-03-31 finns ett antaget styrdokument, en policy för avgifter i skolan. 
Styrdokumentet gällde fram till och med 2020 men förlängdes till och med 2021. 
I nuvarande policydokument finns inga typer av aktiviteter beskrivna vilket nu har 
exemplifierats i det reviderade dokumentet.  
 
Då omfattande revidering av det tidigare dokumentet har gjorts bifogas både det nuvarande 
policydokumentet och det nya reviderade policydokumentet. Vilka förändringar som är 
gjorda beskrivs under ärendet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att anta det reviderade policydokumentet, Avgifter i 
skolan, och därmed upphävs det tidigare policydokument. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-07 från barn- och utbildningschef  
2 Reviderad policy för avgifter i skolan 
3 Utgående policy för avgifter i skolan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Reviderad policy för avgifter i skolan antas.  
 
Tidigare policy för avgifter i skolan, antagen av kommunstyrelsen 2017-01-04 § 25, upphävs. 
 
Uppdraget från kommunstyrelsen 2017-01-04 att ta fram ett policydokument om vilken typ 
av aktiviteter som en elev får ta del av inom ramen för utbildningen och hur dessa finansieras 
avslutas. 
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Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef skolområde Tingsholm 
Författningshandboken  
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§ 85 Cykelplan 2022- 2025 

  
 
 
§ 85/2022 
 

Cykelplan 2022- 2025 
Dnr 2021/528 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Cykelplan 2022 – 2025 antas. Utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar beslutad av 
kommunstyrelsen 2017-01-04 (§ 18) upphävs. 
 
Sammanfattning 
Kommunens förvaltning har arbetat fram förslag till cykelplan för 2022 – 2025. Cykelplanen 
avser att främja cykeltrafiken genom att omsätta de insatser som beskrivs i översiktsplanen 
och målsättningarna i strategin för kommunens arbete med lokala miljöfrågor till konkreta 
åtgärder. Genom att hantera cykelrelaterade frågor i ett samlat dokument stärks cykeln som 
eget transportslag. Långsiktigt förväntas detta leda till en ökad andel resor med cykel. 
 
Planen ersätter utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar beslutad av kommunstyrelsen 2017-
01-04 (§ 18). 
 
Planen innehåller prioriteringslistor över aktuella utbyggnadsobjekt, en för det kommunala 
vägnätet och en för det statliga vägnätet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-01-25 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Cykelplan 2022 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Cykelplan 2022 – 2025 antas. Utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar beslutad av 
kommunstyrelsen 2017-01-04 (§ 18) upphävs. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 86 Reviderade regler för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

  
 
 
§ 86/2022 
 

Reviderade regler för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 
Dnr 2022/70 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Regler för ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” samt dess bilagor antas.  
 
Riktlinjen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun inklusive bilagor, 
antagen av kommunstyrelsen 2015-01-08 § 20, upphävs. 
 
Sammanfattning 
Dokumentet ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” samt dess två bilagor har reviderats i 
enlighet med de rutiner som förvaltningen har för att se över och uppdatera gällande 
styrdokument. Revideringen har gjorts med utgångspunkt från den 5 § i ”Reglemente för 
kommunstyrelsen” där det framgår att ”Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan 
med ansvar för alla frågor som rör förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare, tillika anställnings- och pensionsmyndighet”. Revideringen förändrar inte 
på ett avgörande sätt innehållet utan ska ses som ett förtydligande i förhållande till tidigare 
utgåva.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-25 från HR-chef  
2 Regler för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
3 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter bilaga 1 ifyllnadsbar 
4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter bilaga 2 ifyllnadsbar 
5 Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2015-01-08 § 20 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Regler för ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” samt dess bilagor antas.  
 
Riktlinjen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun inklusive bilagor, 
antagen av kommunstyrelsen 2015-01-08 § 20, upphävs. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
HR-chef 
Författningshandboken 
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§ 87 Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 

  
 
 
§ 87/2022 
 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats 
Dnr 2021/609 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör uppdraget som 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. I de 
fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör 
uppdraget som verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns 
kommun. I de fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-04 från barn- och utbildningschef  
2 MBL § 11 ang uppdrag som vc psyk och med ansvar 
3 Riskbedömning och handlingsplan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör uppdraget som 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. I de 
fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Ulrika Englund, enhetschef för barn- och elevhälsan 
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§ 88 Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats 

  
 
 
§ 88/2022 
 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans 
psykologiska insats 
Dnr 2021/610 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör uppdraget som 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de 
fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- 
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Förvaltningen föreslår att enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör 
uppdraget som verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns 
kommun. I de fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, 
vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-04 från barn- och utbildningschef  
2 MBL § 11 ang uppdrag som vc psyk och med ansvar 
3 Riskbedömning och handlingsplan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Enhetschefen för barn- och elevhälsan, Ulrika Englund, fullgör uppdraget som 
verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de 
fall Ulrika Englund saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller 
behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Ulrika Englund, enhetschef för barn- och elevhälsan 
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§ 89 Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

  
 
 
§ 89/2022 
 

Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
Dnr 2022/43 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget på samverkansavtal om naturbruksutbildningar 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
 
Sammanfattning 
Kommunernas gemensamma samverkansaktör inom Västra Götaland (VästKom) har 
tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) utarbetat ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Det nya samverkansavtalet är tänkt att träda i 
kraft den 1 januari 2023. 
 
I korthet innebär det nya förslaget på samverkansavtal att: 

 Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026. 

 Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
 Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från det nu gällande avtalet. För att ett nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs att samtliga femtio 
parter undertecknar avtalet. 
 
Förvaltningen konstaterar att varje elev som är hemmahörande i Ulricehamn och som söker 
sig till naturbruksutbildningar medför en kostnad för verksamhetsområde Tingsholm i form 
av interkommunal ersättning. Det föreslagna samverkansavtalet får dock inte några andra 
ekonomiska konsekvenser för verksamheten än de som uppstår idag och som är kopplade till 
det nuvarande avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från barn- och utbildningschef  
2 Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
3 Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget på samverkansavtal om naturbruksutbildningar 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Tingsholm 
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§ 90 Ansökan om investeringsmedel för implementering av fastighetssystem 

  
 
 
§ 90/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för implementering av 
fastighetssystem 
Dnr 2022/75 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för implementering av fastighetssystem, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Implementering nytt fastighetssystem i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för implementering av fastighetssystem, 1,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att felanmälan, besiktningar, tillsyn/skötsel och 
underhållsplanering kan hanteras i ett betydligt modernare system än vad som används idag. 
Möjligheterna till uppföljning och statistik är avsevärt bättre. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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 driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-30 från servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel till 

implementering av fastighetssystem 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för implementering av fastighetssystem, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Implementering nytt fastighetssystem i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 91 Ansökan om investeringsmedel för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar 

  
 
 
§ 91/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar 
Dnr 2022/45 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas med 820 tkr. 
 
Komplettering tillgänglighetsanpassad slinga i Lassalyckans friluftsområde (100 tkr). 
 
Åkgräsklippare på Lassalyckan (350 tkr). 
 
Permanent målning av plattan i ishallens B-hall (300 tkr).  
 
Städmaskin simhallen (70 tkr).  
 
Investeringsmedel för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 820 tkr, kan finansieras 
via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 
2022.  
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, för Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling, 
tillgänglighetsanpassning och trygghetsskapande åtgärder, i idrotts- och 
fritidsanläggningarna i hela kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt 
bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika 
perspektiv 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Investeringen är uppdelad i fem olika delinvesteringar: 

- Komplettering tillgänglighetsanpassad slinga i Lassalyckans friluftsområde (100 tkr) 
- Åkgräsklippare på Lassalyckan (350 tkr) 
- Permanent målning av plattan i ishallens B-hall (300 tkr) 
- Frisbeegolfbanor (180 t.kr) 
- Städmaskin simhallen (70 t.kr) 
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Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, men samtidigt är det inte helt 
enkelt, då merparten av kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till 
Lassalyckanområdet. Detta skiljer sig också år från år och beroende på behovet av 
nödvändiga reinvesteringar, för att säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-24 från servicechef  
2 Investeringskalkyl - utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
3 MSB-2021-1703  Yttrande angående  Discgolfbana 2021-06-21 
4 MSB-2021-2490 Yttrande miljöenheten 2021-10-04 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas med 820 tkr. 
 
Komplettering tillgänglighetsanpassad slinga i Lassalyckans friluftsområde (100 tkr). 
 
Åkgräsklippare på Lassalyckan (350 tkr). 
 
Permanent målning av plattan i ishallens B-hall (300 tkr).  
 
Städmaskin simhallen (70 tkr).  
 
Investeringsmedel för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 820 tkr, kan finansieras 
via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 
2022.  
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 92 Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik 

  
 
 
§ 92/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik 
Dnr 2022/113 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Välfärdsteknik, 2,86 mnkr, kan finansieras via avsatta medel på 2,4 
mnkr för Välfärdsteknik i investeringsbudgeten för 2022. Återstående 0,46 mnkr erhålls 
genom rekvisition av medel hos Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 
 
Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda till ökade nettokostnader. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Välfärdsteknik, 2,86 mnkr. Investeringen 
möjliggör fortsatt vård och omsorg med tillfredsställande säkerhet och mobilitet. Den bidrar 
också till att öka delaktigheten och integriteten för våra vårdtagare, få hjälp med 
rehabilitering och öka deras välbefinnande. Den är uppdelad i olika delinvesteringar: 
 

- Larmsystem och hotellås på boende inom funktionsnedsättning och äldreomsorgen 
- Trygghetskameror för att utföra tillsyn på distans, båda i ordinärt och särskilt boende 
- Digitala hjälpmedel för kognitiv och fysisk träning inom funktionsnedsättning och 

äldreomsorg 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022 och genom rekvisition av medel hos 
Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda till ökade nettokostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-08 från socialchef  
2 Investeringskalkyl välfärdsteknik 2022 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Välfärdsteknik, 2,86 mnkr, kan finansieras via avsatta medel på 2,4 
mnkr för Välfärdsteknik i investeringsbudgeten för 2022. Återstående 0,46 mnkr erhålls 
genom rekvisition av medel hos Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 
 
Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda till ökade nettokostnader. 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
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§ 93 Begäran om omdisponering av investeringsmedel till småbåtshamnen 

  
 
 
§ 93/2022 
 

Begäran om omdisponering av investeringsmedel till 
småbåtshamnen 
Dnr 2022/42 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Omdisponering av investeringsmedel till småbåtshamnen, 2,8 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för befintlig trä-/betongbrygga samt ny brygga i trä/betong i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Miljöenheten har efter inkomna klagomål gällande befintliga båtbryggor med flytelement i 
frigolit som avger plastskräp uppmanat fritidsenheten att byta dessa inför kommande säsong. 
Kan inte detta säkerställas kan miljö- och byggnämnden besluta om förbud att lägga i 
bryggorna till kommande säsong. Förvaltningen ansöker därför om omdisponering av 
investeringsmedel för befintliga trä-/betongbryggor samt ny brygga i trä/betong. 
Investeringen möjliggör att fasa ut de tre sista bryggorna med flytelement av frigolit som 
avger plastskräp och ersätta dessa med åretruntbryggor i trä/betong. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 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 2022-01-21 från servicechef  
2 Investeringskalkyl - investeringsmedel till småbåtshamnen 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Omdisponering av investeringsmedel till småbåtshamnen, 2,8 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för befintlig trä-/betongbrygga samt ny brygga i trä/betong i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Kultur- och fritidschef 
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§ 94 Svar på initiativärende om tilläggsbudget för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 94/2022 
 

Svar på initiativärende om tilläggsbudget för 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/280 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendets förslag anses vara tillgodosett genom att partiövergripande samtal har ägt 
rum med gruppledarna samt möjligheten att lyfta frågor som dessa på budgetutskottet. 
Kommunfullmäktige beslutade också 2021-06-23 om en tilläggsbudget för sektor lärande.  
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen föreslår Dan Ljung (V) att det omgående kallas till 
partiöverskridande samtal om tilläggsbudget för Ulricehamns kommun. Om förtroendevalda 
vill föra partiöverskridande samtal där förvaltningen inte är med är det en politisk fråga som 
inte hanteras av förvaltningen Enligt förslagslämnaren fördes en diskussion om 
tilläggsbudget med gruppledarna för de olika partierna. Förvaltningen anser att förslaget i 
och med detta är tillgodosett, samt genom att samtliga partier i kommunfullmäktige är 
representerade i budgetutskottet där även förvaltningen medverkar. Den 23 juni 2021 § 134 
fattade kommunfullmäktige beslut om en tilläggsbudget för sektor lärande där den 
ekonomiska ramen för sektorn utökades med 3,3 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-01-25 från kanslichef  
2 Initiativärende gällande en tilläggsbudget för Ulricehamns kommun 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendets förslag anses vara tillgodosett genom att partiövergripande samtal har ägt 
rum med gruppledarna samt möjligheten att lyfta frågor som dessa på budgetutskottet. 
Kommunfullmäktige beslutade också 2021-06-23 om en tilläggsbudget för sektor lärande.  
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 95 Svar på medborgarförslag om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik 
från 75 till 65 år 

  
 
 
§ 95/2022 
 

Svar på medborgarförslag om att sänka åldern för 
gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år 
Dnr 2021/625 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att åldersgränsen 
för seniorkort i Ulricehamns kommun sänks från 75 till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 32 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 17 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av 2021 totalt 1 789 registrerade seniorkort. Kostnaden 
för kommunen är ca 380 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-01-24 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 år till 65 år 
3 Sammanställning seniorkort per kommun 
4 Ulricehamns kommun Kalkyl för fria resor för seniorer 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022.  
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Beslut lämnas till 
Bengt Birgersson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 96 Svar på medborgarförslag om gratis kollektivtrafik från 65 år 

  
 
 
§ 96/2022 
 

Svar på medborgarförslag om gratis kollektivtrafik 
från 65 år 
Dnr 2021/598 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Olsson att Ulricehamns 
kommun inför gratis biljetter på kollektivtrafik till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 32 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 17 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av 2021 totalt 1 789 registrerade seniorkort. Kostnaden 
för kommunen är ca 380 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-01-24 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik från 65 år 
3 Sammanställning seniorkort per kommun 
4 Ulricehamns kommun Kalkyl för fria resor för seniorer 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022.  
 
Beslut lämnas till 
Bengt Olsson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 97 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 

  
 
 
§ 97/2022 
 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre 
Rosors väg 
Dnr 2021/458 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johan Stenberg att hela Tre Rosors 
väg får samma hastighet som övriga Ulricehamns stad, 40 km/h. Vidare skriver 
förslagsställaren att tryggare och säkrare trafik med lägre buller inte gäller i hela Ulricehamn. 
Man har istället valt att höja hastigheten till 60 km/h hela den södra delen av Tre rosors väg 
fram till rondellen upp till Lassalyckan.  
 
En hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbete i identifierande av lämpliga 
hastigheter för respektive gata. Förvaltningen har nyttjat Sveriges kommuner och regioners 
handbok ”Rätt fart i staden” i värdering av vårt egna trafiksystems nyttjande. Såväl 
trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet har vägts för och emot varandra för att uppnå en 
balans och acceptans av trafikanterna som ska nyttja trafiksystemet. 
 
Av det gatuvägnät som finns i Ulricehamn finns ett huvudvägnät som ska försörja stadens 
trafik till olika målpunkter i Ulricehamn, och således avlasta de mindre lokalgatorna. 
Av dess karaktär Tre Rosors väg är utformad är vägen en stomme i stadens huvudvägnät, och 
är avsedd för högre trafikmängder och tyngre fordon. Endast i de fall bebyggelse ligger dikt 
an och inom de högre bullernivåerna har en hastighetssänkning kunna motiverats på 
bekostnad av framkomligheten. 
 
Att sänka hastigheten på ett huvudvägnät hade enligt handboken sannolikt inneburit en 
större trafikmängd hade förflyttats till de mindre lokalgatorna, med högre buller och utsläpp 
som följd i den bebyggelsen än att bibehålla trafiken på Tre Rosors väg. 
Förvaltningen har även värderat tillgänglig olycksstatistik och funnit att förebyggande 
åtgärder kan vidtas för att uppnå en ännu högre säkerhetsstandard på Tre Rosors väg. 
Dessa kan utgöras av främst bättre belysning eller tekniska stöd för identifiering av 
fotgängare som passerar över vägen. Men siktförhållanden utmed Tre Rosors väg är såpass 
fullgoda att någon enskild risk inte har kunnat identifierats baserat på hastigheten.  
Ökade trafikmängder på flera mindre lokalgator hade ökat riskexponeringen för oskyddade 
trafikanter, och är svårare att hantera än det tillgängliga trafikrummet Tre Rosors väg kan 
bistå med i dess utformning. 
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Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-12-08 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
 
Beslut lämnas till 
Johan Stenberg 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 98 Svar på medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i 
Ulricehamn 

  
 
 
§ 98/2022 
 

Svar på medborgarförslag om avgift för laddning av 
elbil på parkering i Ulricehamn 
Dnr 2021/626 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att en utredning 
startas för att snarast införa en taxa för laddning av elfordon vid kommunala 
parkeringsplatser.  
 
Kommunen har tagit fram riktlinjer för publik laddinfrastruktur. I riktlinjerna framgår bland 
annat hur upplåtelse av kommunal mark för etablering av fordonsladdning ska gå till och att 
kommunen inte ska tillhandahålla gratis laddning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-02-24 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då kommunen tagit fram riktlinjer för publik 
laddinfrastruktur. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
 
Beslut lämnas till 
Bengt Birgersson 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 99 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-03-10 

  
 
 
§ 99/2022 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-03-
10 
Dnr 2021/624 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokoll styrelsemöte Sjuhärads samordningsförbund 2022-01-25 
2 Sammanträdesprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021-12-10 § 97  
3 Direktionsprotokoll SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-01-21 
4 Direktionsprotokoll SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-01-28 
5  Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd, Antagande av verksamhetsplan för 
byggenheten och miljöenheten 2022-02-09 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 


