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§ 56 Information från Länsstyrelsen om informationssäkerhet och demokrati 

  
 
 
§ 56/2022 
 

Information från Länsstyrelsen om 
informationssäkerhet och demokrati  
 
 
 
Sammanfattning  
På grund av sjukdom utgår punkten från dagens sammanträde.  
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§ 57 Avtackning förtroendevalda 

  
 
 
§ 57/2022 
 

Avtackning förtroendevalda  
 
 
 
Sammanfattning  
Nedanstående förtroendevalda som har avsagt sig sina uppdrag under perioden 2019 och 
fram till nu avtackas av kommunfullmäktiges ordförande: 
 
Anders Andersson (C) 
Victor Sund (C) 
Emma-Klara Arnell (C) 
Jan Forsman (S) 
Mattias Josefsson (S) 
Catharina Ståhl Lind (S) 
Amke Hector (S) 
Teresa Benkarcik (NU) 
Nils-Werner Claesson (NU) 
Tobias Torsborn (NU) 
Katrin Lorentzon (M) 
Adela Brkic Carlsson (L) 
Torbjörn Brandhill (L) 
Mikael Odhage (MP) 
Eva Brännström (KD) 
Helene Fast (V) 
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§ 58 Information 

  
 
 
§ 58/2022 
 

Information 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Dario Mihajlovic (NU) informerar om att Peder Danesved 
(L) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige.   
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§ 59 Motion om en årlig novelltävling riktad mot elever i högstadiet i 
Ulricehamn kommun 

  
 
 
§ 59/2022 
 

Motion om en årlig novelltävling riktad mot elever i 
högstadiet i Ulricehamn kommun 
Dnr 2022/179 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax att kultur- och fritid får i 
uppdrag att arrangera en årlig novelltävling riktad mot elever i högstadiet i Ulricehamns 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om en årlig novelltävling riktad mot elever i högstadiet i Ulricehamn kommun 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 Motion om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år 

  
 
 
§ 60/2022 
 

Motion om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik 
från 75 till 65 år 
Dnr 2022/226 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att åldern för gratis kollektivtrafik sänks från 75 till 65 år. 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år 

 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 61 Motion om kommunekolog 

  
 
 
§ 61/2022 
 

Motion om kommunekolog 
Dnr 2022/229 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att kommunen inrättar en tjänst som kommunekolog. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om kommunekolog 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-03-31 

 Sida 12 av 45 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 62 Motion om utfasning av betong och användning av "grön" betong 

  
 
 
§ 62/2022 
 

Motion om utfasning av betong och användning av 
"grön" betong 
Dnr 2022/240 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Dan Ljung (V) att Ulricehamns kommun sätter 
som mål att till 2035 fasa ut användningen av betong med minst 50 % och där det är möjligt 
använda ”grön” betong. 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om utfasning av betong och användning av "grön" betong 

 
Beslutet lämnas till 
Dan Ljung  
Kommunstyrelsen 
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§ 63 Motion om att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens 

  
 
 
§ 63/2022 
 

Motion om att ta tillvara på äldre medarbetares 
kompetens 
Dnr 2022/242 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inga-Kersti Skarland (S) och Tommy 
Mårtensson (S) att kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Att ta fram rutiner för att all personal som uppnår pensionsåldern tillfrågas om de vill jobba 
kvar. 
 
- Att, i samverkan med de fackliga organisationerna, utreda villkor och anpassningar för att 
få fler att vilja arbeta även efter att de uppnått pensionsåldern. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 64 Motion om att erbjuda elever i grundskola och gymnasiet gratis mensskydd 

  
 
 
§ 64/2022 
 

Motion om att erbjuda elever i grundskola och 
gymnasiet gratis mensskydd 
Dnr 2022/243 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun 
snarast utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri 
utdelning av mensskydd. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att erbjuda elever i grundskola och gymnasiet gratis mensskydd 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 65 Motion om arbetsplatsdemokrati, ett demokratiprojekt i Ulricehamns 
kommun 

  
 
 
§ 65/2022 
 

Motion om arbetsplatsdemokrati, ett 
demokratiprojekt i Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/244 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V):  
 
-att beredande utskottet/kommunstyrelsen får ett uppdrag att inleda en process tillsammans 
med de fackliga organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att överföra ett reellt 
inflytande i frågor som arbetstid, bemannings- och anställningsfrågor och arbetets 
organisering till de anställda inom Ulricehamns kommun. 
 
-att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera områden kan 
påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen antagits. 
 
-att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som försöksverksamhet 
till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av effekterna för såväl 
verksamheten som de anställda. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om arbetsplatsdemokrati, ett demokratiprojekt i Ulricehamns kommun (V) 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 Medborgarförslag om en enkel hundpark 

  
 
 
§ 66/2022 
 

Medborgarförslag om en enkel hundpark 
Dnr 2022/155 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Linda Hellström att det anläggs en 
enkel hundpark. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en enkel hundpark 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Linda Hellström  
Kommunstyrelsen 
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§ 67 Medborgarförslag om en större samlingspunkt - ett hus- som främjar 
miljötänk och sociala nätverk 

  
 
 
§ 67/2022 
 

Medborgarförslag om en större samlingspunkt - ett 
hus- som främjar miljötänk och sociala nätverk 
Dnr 2022/156 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Monica Olsson Rydh att det ska 
finnas en större samlingspunkt, ett hus, där människor kan samlas bland annat för att utföra 
vardagssysslor tillsammans, umgås och laga mat, anordna bytardagar eller loppis med mera. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en större samlingspunkt - ett hus- som främjar miljötänk och 

sociala nätverk 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
Beslutet lämnas till 
Monica Olsson Rydh  
Kommunstyrelsen 
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§ 68 Medborgarförslag om hur sjön Tolken för att undvika översvämningar och 
skador på mark och byggnader kan användas/regleras i framtiden 

  
 
 
§ 68/2022 
 

Medborgarförslag om hur sjön Tolken för att undvika 
översvämningar och skador på mark och byggnader 
kan användas/regleras i framtiden 
Dnr 2022/161 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karl-Johan Lennartson att 
kommunen via experthjälp tar fram beräkningar på hur sjön Tolken på ett bättre vis än nu 
kan användas/regleras i framtiden för att minska risken för översvämningar nedströms och 
på så vis undvika stora skador på mark och byggnader. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hur sjön Tolken kan användas/regleras i framtiden för att undvika 

översvämningar och skador på mark och byggnader 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Karl-Johan Lennartson  
Kommunstyrelsen 
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§ 69 Medborgarförslag om att få sälja chokladbollar på högstadieskola 

  
 
 
§ 69/2022 
 

Medborgarförslag om att få sälja chokladbollar på 
högstadieskola 
Dnr 2022/171 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Leo Rask tillsammans med 
skolkamrater att det ska få säljas chokladbollar på Ätradalsskolan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att få sälja chokladbollar på högstadieskola 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Leo Rask  
Kommunstyrelsen 
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§ 70 Medborgarförslag om handelsplats vid Hökerumsmotet 

  
 
 
§ 70/2022 
 

Medborgarförslag om handelsplats vid 
Hökerumsmotet 
Dnr 2022/180 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson och Carl-Åke 
Alsing att: 
 
- Ulricehamns kommunstartar ett planeringsarbete i området kring Hökerumsmotet 
- i samarbete med NUAB utformar intresseförfrågan för etablering på området 
- köper in den aktuella marken. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om handelsplats vid Hökerumsmotet 

 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Tommy Johansson 
Carl-Åke Alsing  
Kommunstyrelsen 
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§ 71 Medborgarförslag om brygga med stege för vinterbad 

  
 
 
§ 71/2022 
 

Medborgarförslag om brygga med stege för vinterbad 
Dnr 2022/204 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carina Strömbom att det ska finnas 
en brygga med stege vid sjön i Ulricehamn, som är i året runt, för de som vinterbadar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om brygga med stege för vinterbad 

 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Carina Strömbom  
Kommunstyrelsen 
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§ 72 Medborgarförslag om fallskydd runt gångtunnlar 

  
 
 
§ 72/2022 
 

Medborgarförslag om fallskydd runt gångtunnlar 
Dnr 2022/216 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lina Ljungqvist att det sätts upp ett 
staket eller en avgränsning runt gångtunnlar längs Tre Rosors Väg. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om fallskydd runt gångtunnlar 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lina Ljungqvist  
Kommunstyrelsen 
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§ 73 Medborgarförslag om avgränsning mellan Stadsskogens förskolas parkering 
och Grönahögsvägen 

  
 
 
§ 73/2022 
 

Medborgarförslag om avgränsning mellan 
Stadsskogens förskolas parkering och 
Grönahögsvägen 
Dnr 2022/217 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lina Ljungqvist att det sätts upp ett 
staket eller räcke som en avgränsning mellan parkeringen vid Stadsskogens förskola och 
Grönahögsvägen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om avgränsning mellan Stadsskogens förskolas parkering och 

Grönahögsvägen 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lina Ljungqvist  
Kommunstyrelsen 
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§ 74 Medborgarförslag om att förlänga cykelbanan som leder fram till Pinebo 

  
 
 
§ 74/2022 
 

Medborgarförslag om att förlänga cykelbanan som 
leder fram till Pinebo 
Dnr 2022/218 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Petra Hjalmarsson att cykelbanan 
som leder fram till Pinebo förlängs åtminstone till korset Kinnared-Pinebo. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att förlänga cykelbanan som leder fram till Pinebo 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Petra Hjalmarsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 75 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande grönplan från 2001 

  
 
 
§ 75/2022 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
grönplan från 2001 
Dnr 2022/225 
 
 
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 om när en ny och 
reviderad grönplan kommer fram samt om den inte kommer fram, är frågan varför? 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande grönplan från 2001 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
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§ 76 Årlig översyn av dokument i författningshandboken 2021-2022 

  
 
 
§ 76/2022 
 
 

Årlig översyn av dokument i författningshandboken 
2021-2022 
Dnr 2022/100 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10 § 65 
2 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från kanslichef 
3 Årlig översyn av dokument i författningshandboken 2021-2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Samhällsbyggnadschef 
Servicechef 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef 
Författningshandboken 
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§ 77 Revidering av bolagspolicy - Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolag 

  
 
 
§ 77/2022 
 

Revidering av bolagspolicy - Ulricehamns Stadshus AB 
och dotterbolag 
Dnr 2022/74 
 
 
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 Kommunstyrelsen 2022-03-10 § 66 
2 Tjänsteskrivelse 2022-01-27 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
3 Reviderad bolagspolicy 
4 Bolagspolicy 2018-03-37 § 37 
 
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.  
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
Ulricehamns Energi AB 
STUBO AB 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Författningshandboken 
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§ 78 Program för uppföljning av privata utförare 

  
 
 
§ 78/2022 
 

Program för uppföljning av privata utförare 
Dnr 2021/472 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10 § 67 
2 Tjänsteskrivelse 2021-09-13 från kanslichef 
3 Program för uppföljning av privata utförare 
 
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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Beslut lämnas till 
Sektorchefer 
Stabschefer 
Upphandlingschef 
VD NUAB 
VD STUBO 
VD UEAB 
Författningshandboken 
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§ 79 Revidering av riktlinjer för bisysslor och jäv 

  
 
 
§ 79/2022 
 
 

Revidering av riktlinjer för bisysslor och jäv 
Dnr 2022/86 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10 § 68 
2 Tjänsteskrivelse 2022-02-02 från HR-chef 
3 Riktlinjer Bisysslor och jäv reviderad 2022 
4 Bisysslor och jäv, riktlinjer 2018-04-26 § 63 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjen antas i reviderad version och ersätter därmed tidigare riktlinje  
(KF §63 2018-04-26). 
 
 
 
Beslut lämnas till 
HR-chef 
Författningshandboken 
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§ 80 Samverkansform IT 

  
 
 
§ 80/2022 
 

Samverkansform IT 
Dnr 2021/600 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10 § 69 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-19 från servicechef   
 
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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslut lämnas till 
Kommunchef Ulricehamns kommun 
Sektorchef service 
Kommunchef Tranemo kommun 
Tranemo kommuns kansli 
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§ 81 Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

  
 
 
§ 81/2022 
 

Budget och verksamhetsplan år 2022 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2021/676 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10 § 70 
2 Tjänsteskrivelse 2022-01-27 från kanslichef 
3 Protokollsutdrag § 100 211210 Verksamhetsplan och budget 2022 
4 Verksamhetsplan och budget 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
Kanslichef  
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§ 82 Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 SoL och LSS 

  
 
 
§ 82/2022 
 

Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 SoL och LSS 
Dnr 2022/84 
 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10 § 71 
2 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från socialchef  
3 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2021 
 
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. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
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§ 83 Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2022 

  
 
 
§ 83/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 
2022 
Dnr 2022/47 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10 § 72 
2 Tjänsteskrivelse 2022-01-23 från servicechef  
3 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för planerat 

underhåll 2022 
 
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. 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-03-31 

 Sida 36 av 45 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 84 Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Vegby skola 

  
 
 
§ 84/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Vegby skola 
Dnr 2019/283 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10 § 73 
2 Tjänsteskrivelse 2022-01-30 från servicechef 
3 Investeringskalkyl för om- och tillbyggnad av Vegby skola 
4 Ritning A-40-1-111 
5 Ritning A-40-1-112 
6 Ritning A-40-1-213 
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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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-03-31 

 Sida 39 av 45 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 85 Svar på motion om en gemensam distribution av personvalsedlar 

  
 
 
§ 85/2022 
 

Svar på motion om en gemensam distribution av 
personvalsedlar 
Dnr 2021/56 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10 § 74 
2 Tjänsteskrivelse 2022-01-11 från kanslichef 
3 Motion om en gemensam distribution av personvalsedlar 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att valnämnden tar ställning till 
distribution av personvalsedlar inför varje val. 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Valledare 
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§ 86 Svar på motion om att kartlägga det hedersrelaterade förtrycket 

  
 
 
§ 86/2022 
 

Svar på motion om att kartlägga det hedersrelaterade 
förtrycket 
Dnr 2019/540 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-10 § 75 
2 Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från kanslichef 
3 Utredning Hedersrelaterat våld och förtryck 
4 Motion om att kartlägga det hedersrelaterade förtrycket 
 
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.  
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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.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 87 Val till ny överförmyndare från och med 2022-06-01 

  
 
 
§ 87/2022 
 

Val till ny överförmyndare från och med 2022-06-01 
Dnr 2022/109 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Lena Brännmar väljs till överförmyndare.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2022 att kommunstyrelsen får i uppdrag att  
uppdra åt kommunchef att teckna samarbetsavtal med Överförmyndare i Samverkan (ÖiS),  
från och med 2022-06-01 (KF 2022-01-27, § 18).   
  
Enligt samarbetsavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet ska  
kommunen utse överförmyndare för de beslut som inte är möjliga att delegera till ÖiS.   
I en skrivelse 2022-02-08 avsäger sig Katarina Claesson uppdraget som överförmyndare i  
Ulricehamns kommun från och med 2022-07-01. Kommunfullmäktige beslutar den 24  
februari 2022 att befria Katarina Claesson från uppdraget från och med 2022-07-01 och valet  
av ny överförmyndare bordlades (KF 2022-02-24, § 51).  
  
Sofia Petersmo är ersättare och kommer fortsätta med uppdraget.  
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2022-03-22 § 7 Överförmyndare Ulricehamns kommun 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till beslut 
Beredningsledare för val- och arvodesberedningen Börje Eckerlid (C) föreslår att Lena 
Brännmar väljs till överförmyndare.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Val- och arvodesberedningen 
Kanslichef 
Löneassistent 
Kansliet  
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§ 88 Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Näringsliv Ulricehamn AB - 
Albertina Bohlin 

  
 
 
§ 88/2022 
 

Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i 
Näringsliv Ulricehamn AB - Albertina Bohlin 
Dnr 2022/233 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Albertina Bohlin befrias från uppdraget. 
 
Melker Ström väljs till ledamot i NUAB. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2022-03-24 avsäger sig Albertina Bohlin uppdraget som ledamot i styrelsen 
Näringsliv Ulricehamn AB 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Näringsliv Ulricehamn AB - Albertina 

Bohlin 
2 Protokollsutdrag VAB 2022-03-22 § 8 Val av ledamot till Näringsliv Ulricehamn AB 

(NUAB) 
 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Albertina Bohlin befrias från uppdraget. 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till beslut  
Beredningsledare för val- och arvodesberedningen Börje Eckerlid (C) föreslår att Melker 
Ström väljs till ny ledamot i NUAB. 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Albertina Bohlin 
Melker Ström  
Val- och arvodesberedningen  
Näringsliv Ulricehamn AB 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 89 Val av representant till politisk referensgrupp föreningsbidrag för SD 

  
 
 
§ 89/2022 
 

Val av representant till politisk referensgrupp 
föreningsbidrag för SD 
Dnr 2022/228 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Bengt Bogren (SD) väljs till ny representant i politisk referensgrupp föreningsbidrag.  
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inte längre kvar någon representant i den politiska 
referensgruppen för föreningsbidrag. En ny representant för SD behöver därför utses. 
 
Protokollsanteckning   Deltar inte i beslutet 
 
Förslag till beslut på mötet 
Aila Kiviharju (SD) förslår att Bengt Bogren (SD) väljs som representant till politisk 
referensgrupp föreningsbidrag.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Lön 
Kansliet  
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§ 90 Val till representant till val- och arvodesberedningen för SD 

  
 
 
§ 90/2022 
 

Val till representant till val- och arvodesberedningen 
för SD 
Dnr 2022/227 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Jan-Henric Henningsson (SD) utses till ny representant till val- och arvodesberedningen.  
 
Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har inte längre kvar någon representant i val- och arvodesberedningen. 
En ny representant för SD behöver därför utses 
 
Förslag till beslut på mötet 
Aila Kiviharju (SD) föreslår att Jan-Henric Henningsson (SD) väljs som ny representant i val- 
och arvodesberedningen.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Den valda 
Lön 
Kansliet  
 
 
 


