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§ 135 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 135/2022 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelistan fastställs. 
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§ 136 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 136/2022 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om möten och händelser 
som varit sedan förra kommunstyrelsemötet.   
 
Liselotte Andersson (C) rapporterar från ägarsamråd med Parkgården och med 
Samordningsförbundet Sjuhärad.  
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§ 137 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 137/2022 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 138 Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling efter 
Anna-Karin Anttila Sellberg (S) 

  
 
 
§ 138/2022 
 

Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling efter Anna-Karin Anttila Sellberg 
(S) 
Dnr 2022/277 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Anna Vallin (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.  
 
Sammanfattning 
Anna-Karin Anttila Sellberg (S) avsade sig i en skrivelse 2022-04-10 bland annat uppdragen 
som ersättare i kommunstyrelsen och som ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 § 110 valdes Anna 
Vallin (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen behöver utse en ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling för Anna-Karin Anttila Sellberg (S). 
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Anna Vallin (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp samhällsutveckling.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Anna Vallin 
Kansliet 
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§ 139 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-05-05 

  
 
 
§ 139/2022 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-05-05 
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 

2.2 

Nr 850/2021 
2021/589 
bevilja ekonomiska bidrag inom bidraget oförutsett/övrigt till föreningar och 
institutioner eller motsvarande 2.2 
Enhetschef 2021-11-09 

8.20 

Nr 849/2021 
Tecknande av avtal och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2021-10-26 

  
 Delegationsbeslut 2022 
1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 129/2022, 144/2022 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-03-15, 2022-03-17 

1.24 

Nr 124/2022 
2022/101 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan om 
antagande av hemvärnsmän 
Kanslichef 2022-03-09 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 126/2022, 138/2022, 152/2022, 155/2022, 169/2022, 170/2022, 179/2022, 

184/2022, 188/2022, 191/2022, 194/2022, 195/2022 
2022/211, 2022/177 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
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Verksamhetschef 2022-03-15, 2022-03-16 
Enhetschef 2022-03-16, 2022-03-24, 2022-03-29, 2022-03-30, 2022-04-04,  
2022-04-05, 2022-04-06 

2.6 Nr 143/2022 
2022/214 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2022-03-15 

2.15 Nr 189/2022 
2020/641 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger 
att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-04-04 

2.17 Nr 149/2022 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-03-22 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 145–146/2022, 148/2022 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-03-18, 2022-03-21 

3.17 

Nr 168/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-03-17 

3.20 

Nr 142/2022 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-03-17 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.8 

Nr 121/2022 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-03-08 

5.12 

Nr 130/2022,  
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-03-16 

5.14 

Nr 180–182/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-04-04 

5.21 

Nr 117/2022, 123/2022, 125/2022, 128/2022, 153/2022, 165/2022, 166/2022, 
167/2022, 185/2022, 187/2022 
2022/133, 2022/197, 2022/134, 2022/185, 2022/192, 2022/139, 2022/198, 
2022/159, 2022/139 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare 2022-03-10, 2022-03-11, 2022-03-11, 2022-03-31, 2022-03-29,  
2022-04-05 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-03-15 
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6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 118/2022, 122/2022, 135/2022, 136/2022, 137/2022, 141/2022, 147/2022, 
154/2022, 159–163/2022, 164/2022, 171/2022, 172/2022, 173/2022, 183/2022, 
186/2022, 196/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget)  
Enhetschef 2022-03-10, 2022-03-11, 2022-03-14, 2022-03-11, 2022-03-10, 
2022-03-14, 2022-03-25, 2022-03-28, 2022-03-21, 2022-03-30, 2022-03-18, 
2022-03-31,  
2022-04-04,2022-03-18, 2022-04-06 
Tf. sektorchef 2022-03-17 

8.4 

Nr 127/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2022-03-10 

8.8 

Nr 131/2022, 132/2022, 133–134/2022, 136/2022, 140/2022, 150/2022, 174–
175/2022, 176/2022, 177/2022, 178/2022, 190/2022 192/2022, 193/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-03-10, 2022-03-15, 2022-03-14, 2022-03-15, 2022-03-18, 
2022-03-15, 2022-03-02, 2022-03-24, 2022-03-29, 2022-03-25, 2022-04-05, 
2022-03-25 

8.20  
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 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 119/2022, 156/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-02-17, 2022-03-17 

22.2 

Nr 120/2022, 157–158/2022,  
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-03-07, 2022-03-28,  

  
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-05-05 

 Sida 11 av 38 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 140 Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 140/2022 
 

Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns 
kommun 
Dnr 2019/608 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun antas 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2018-12-13 §227 Strategi för kommunalt arbete med lokala 
miljöfrågor. Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att genomföra en kartläggning av 
miljötillståndet i kommunen som ska ligga till grund för en handlingsplan och i de fall 
handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras inom budgetram ska 
behov av resurser redovisas.  
 
Kartläggningen har genomförts och redovisats i kommunstyrelsens gemensamma 
arbetsgrupp och ligger till grund för föreslagen handlingsplan.  

Föreslagen handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun ska ses i sammanhang 
med tidigare beslutade styrdokument inom miljöområdet som tillsammans uppfyller antagna 
strategiområden. Handlingsplanen fokuserar på åtgärder inom tre angelägna och 
prioriterade miljö- och uppdragsområden, 1) underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet, 
biologisk mångfald, 2) ekosystem och ekosystemtjänster, 3) förändrat klimat och god 
bebyggd miljö. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-05 från kanslichef  
2 Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun 
3 Kartläggning av miljötillståndet i Ulricehamns kommun 2019 
4 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun antas 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar som tilläggsyrkande att vid markanvisningar ställa krav på 
klimatneutralt byggande av bostäder och lokaler, samt att sätta mål i ägardirektiven till 
STUBO om att öka andelen trä och grön betong i bostäder och lokaler.   
 
Dan Ljung (V), Wiktor Öberg (M), Mikael Dahl (C) och Mats Bogren (NU) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till beslut.  
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Wiktor Öberg (M) och Mikael Dahl (C) yrkar avslag på Klas Redins (S) tilläggsyrkande.  
 
Sten Selin (L) yrkar bifall till Klas Redins (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till 
beslut och finner att så är fallet. Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen avser anta 
eller avslå Klas Redins (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet.  
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§ 141 Geografiska platser för högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut KF 2021-03-25 § 61) 

  
 
 
§ 141/2022 
 

Geografiska platser för högstadieskolor i Ulricehamns 
kommun (enligt inriktningsbeslut KF 2021-03-25 § 
61) 
Dnr 2017/418 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att de geografiska platserna för högstadieskolorna i 
Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 21-03-25 §61) är Stenbocksskolans 
område med plats för grundsärskola och fritidsgård, övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) 
samt Ätradalsskolans område. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
fortsatt slutföra delutredningarna och föreslå de mest fördelaktiga byggnadsalternativen på 
respektive platser. Byggprojekten ska genomföras som partneringprojekt och ske i den 
ordning som är mest fördelaktigt, vilket kan innebära att flera projekt löper parallellt. 
 
Sammanfattning 
Bakgrunden till ärendet är inriktningsbeslutet 7-9 skolor i Ulricehamns kommun, KF (21-03-
25 § 61), där förvaltningen gavs i uppdrag:  

 Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele  

 Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  
 Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan  

En utredningsgrupp är tillsatt att arbeta med uppdragen sammanhållet med ett helhetsgrepp. 
Utredningens namn är ”7-9 skolor i Ulricehamns kommun” och består av fyra 
delutredningar. Att genomföra en sammanhållen utredning syftar till att komma framåt med 
brådskande skollokalsförsörjning med hänsyn tagen till gällande funktionsprogram, samt 
med beaktande av annat lokalbehov i förvaltningen. Avgränsningar finns i 
utredningsuppdraget som är godkända av lokalstyrgruppen och den politiska ledningen. 
 
Delutredningarna är ännu inte färdigställda men platsalternativen är klara. 
Utredningsgruppen har tagit fram fyra alternativ med olika kombinationer av platser för 
högstadieskolor i centralorten samt plats för högstadieskola i Timmele. Platser i det 
alternativ som förordas är Stenbocksskolans område med plats för grundsärskola och 
fritidsgård, övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) samt Ätradalsskolans område.  
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-05-05 

 Sida 15 av 38 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Förvaltningen har fortsatt i uppdrag att slutföra delutredningarna och föreslå de mest 
fördelaktiga byggnadsalternativen på respektive platser. Byggprojekten ska genomföras som 
partneringprojekt och ske i den ordning som är mest fördelaktigt, vilket kan innebära att 
flera projekt löper parallellt. 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att de geografiska platserna för högstadieskolorna i 
Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 21-03-25 §61) är Stenbocksskolans 
område med plats för grundsärskola och fritidsgård, övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) 
samt Ätradalsskolans område. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
fortsatt slutföra delutredningarna och föreslå de mest fördelaktiga byggnadsalternativen på 
respektive platser. Byggprojekten ska genomföras som partneringprojekt och ske i den 
ordning som är mest fördelaktigt, vilket kan innebära att flera projekt löper parallellt. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU), Sebastian Gustavsson (M), Frida Edberg (KD) och Mikael Dahl (C) 
yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 142 Partistöd 2022 

  
 
 
§ 142/2022 
 

Partistöd 2022 
Dnr 2022/188 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Partistöd 2022 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
S 48 300 kr   (10)  144 900 kr  
NU 48 300 kr   (9) 130 410 kr 
C 48 300 kr   (8) 115 920 kr 
M 48 300 kr   (8) 115 920 kr 
SD 48 300 kr   (5) 72 450 kr 
MP 48 300 kr   (2) 28 980 kr 
V 48 300 kr   (2) 28 980 kr 
L 48 300 kr   (2) 28 980 kr 
KD 48 300 kr   (2) 28 980 kr  
 
 
Summa grundstöd: 434 700 kr                  Summa mandatstöd: 695 520 kr 
 
Totalt: 1 130 220 kr.    
 
 
Sammanfattning 
I kommunallagen (KL) 4 kap. §§ 29-32 regleras det kommunala partistödet. Syftet med 
partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-06 från kanslichef 
2 S - Redovisning och granskningsintyg 
3 NU - Redovisning och granskningsintyg 
4 C - Redovisning och granskningsintyg 
5 M - Redovisning och granskningsintyg 
6 SD - Redovisning och granskningsintyg 
7 MP - Redovisning och granskningsintyg 
8 V - Redovisning och granskningsintyg 
9 L - Redovisning och granskningsintyg 
10 Komplettering från L 
11 KD - Redovisning och granskningsintyg 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Partistöd 2022 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
S 48 300 kr   (10)  144 900 kr  
NU 48 300 kr   (9) 130 410 kr 
C 48 300 kr   (8) 115 920 kr 
M 48 300 kr   (8) 115 920 kr 
SD 48 300 kr   (5) 72 450 kr 
MP 48 300 kr   (2) 28 980 kr 
V 48 300 kr   (2) 28 980 kr 
L 48 300 kr   (2) 28 980 kr 
KD 48 300 kr   (2) 28 980 kr  
 
 
Summa grundstöd: 434 700 kr                  Summa mandatstöd: 695 520 kr 
 
Totalt: 1 130 220 kr.     
 
 
Jäv 
Leif Dahl (S) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 
Mattias Green Andersson (S) går in som tjänstgörande ledamot. 
 
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen 
av ärendet. Eftersom Liselotte Andersson (C) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen 
ersättare in.  
 
Mats Bogren (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av 
ärendet.  Annie Faundes (NU) går in som tjänstgörande ledamot.  
 
Mikael Levander (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen 
av ärendet. Ziad Makrous (C) går in som tjänstgörande ledamot.  
 
Sten Selin (L) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet 
Stein Erik Norderhaug (M) går in som tjänstgörande ledamot.  
 
Ireen Wolter (L) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av 
ärendet. Eftersom Ireen Wolter inte är tjänstgörande ledamot tas ingen ersättare in. 
 
Aila Kiviharju (SD) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av 
ärendet. Eftersom Aila Kiviharju (SD) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen ersättare in.  
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Frida Edberg (KD anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen av 
ärendet. Kerstin Berggren (MP) går in som tjänstgörande ledamot.  
 
Cristina Bernevång (KD) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen 
av ärendet. Eftersom Cristina Bernevång (KD) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen 
ersättare in.  
 
Mattias Bengtsson (SD) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen 
av ärendet. Jan Henric Henningson (SD) går in som tjänstgörande ledamot.  
 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (oberoende (SD)) yrkar som ändringsyrkande att då Sverigedemokraternas 
redovisning ej är korrekt betalas partistöd 2022 ut enligt följande:  
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
S 48 300 kr   (10)  144 900 kr  
NU 48 300 kr   (9) 130 410 kr 
C 48 300 kr   (8) 115 920 kr 
M 48 300 kr   (8) 115 920 kr 
SD 0 kr    (5) o kr 
MP 48 300 kr   (2) 28 980 kr 
V 48 300 kr   (2) 28 980 kr 
L 48 300 kr   (2) 28 980 kr 
KD 48 300 kr   (2) 28 980 kr  
 
 
Summa grundstöd: 386 400 kr                  Summa mandatstöd: 623 070 kr 
 
Totalt: 1 009 470 kr.     
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag eller enligt 
Niclas Sundings (oberoende (SD)) ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
Reservation    
Niclas Sunding (oberoende (SD)) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.  
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§ 143 Svar på motion om strategisk plan för bostadsbyggande i hela kommunen 

  
 
 
§143/2022  
 

Svar på motion om strategisk plan för 
bostadsbyggande i hela kommunen 
Dnr 2016/200 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till beslutad översiktsplan 2022-
02-24 § 44 och Ulricehamns kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-09-24 § 126.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) att Ulricehamns kommun 
ska ta fram en strategisk plan för byggande av attraktiva lägenheter runt om i Ulricehamns 
kommun. 
 
Översiktsplanen är ett viktigt instrument för att föra fram och tydliggöra kommunens 
bostadspolitiska intentioner. Därefter kan kommunens bostadsbolag STUBO vara med och ta 
fram strategier för byggande av attraktiva lägenheter och kommunen skapar förutsättningar 
för att dessa ska vara möjliga att genomföra 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-03-22 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion strategisk plan för byggande av bostäder 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till beslutad översiktsplan 2022-
02-24 § 44 och Ulricehamns kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-09-24 § 126.  
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§ 144 Svar på motion om att kartlägga kommunens näringsliv till 2040 

  
 
 
§ 144/2022 
 

Svar på motion om att kartlägga kommunens 
näringsliv till 2040 
Dnr 2021/253 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att kartläggning av näringslivets 
möjligheter och utmaningar till 2040 istället kommer lyftas in i det visions- och 
strategiarbete som inletts. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunfullmäktiges 
presidium får i uppdrag att ta fram ett beredningsuppdrag som går ut på att kartlägga vad 
kommunens näringsliv ser för möjligheter och utmaningar fram till 2040.  
 
Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, har sedan en tid tillbaka arbetat för att få ett bredare 
arbete kring vision och mål för näringslivet genom en plan för gemensamma träffar med 
näringslivet, förtroendevalda och tjänstemän. NUAB anser inte att en parallell process ska 
startas utan att dessa frågor ska lyftas i det fortsatta visions- och strategiarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-06 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion om Kartlägga kommunens näringsliv till 2040 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att kartläggning av näringslivets 
möjligheter och utmaningar till 2040 istället kommer lyftas in i det visions- och 
strategiarbete som inletts. 
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§ 145 Svar på motion om Nyföretagarcentrum 

  
 
 
§ 145/2022 
 

Svar på motion om Nyföretagarcentrum 
Dnr 2021/524 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att ett regionövergripande 
samarbete, Start up Sjuhärad, som ska ge stöd till nystartade företag redan har inletts. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att inleda ett samarbete med Nyföretagarcentrum samt att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utvärdera och återrapportera samarbetet minst en gång per år 
 
Ulricehamns kommun, genom Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, har inlett ett regionalt 
samarbete för stöd till nystartade företag, Start up Sjuhärad. Arbetet pågår att, tillsammans 
med övriga Sjuhäradskommuner samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, bilda en 
förening med uppdrag att hjälpa igång nystartade företag. Detta istället för att arbeta med 
riksorganisationen Nyföretagarcentrum som bedöms ha stora overheadkostnader som 
varken gynnar de nystartade företagen eller kommunerna i regionen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-16 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion om Nyföretagarcentrum 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att ett regionövergripande 
samarbete, Start up Sjuhärad, som ska ge stöd till nystartade företag redan har inletts. 
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§ 146 Svar på motion om att utreda ny högstadieskola och 
renovering/tillbyggnad av befintliga skolor 

  
 
 
§ 146/2022 
 

Svar på motion om att utreda ny högstadieskola och 
renovering/tillbyggnad av befintliga skolor 
Dnr 2018/218 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till pågående utredning och 
inriktningsbeslut om ny F-6 skola i centralorten med möjlighet till förskola och 
inriktningsbeslut om 7-9 skolor i Ulricehamns kommun samt pågående översyn/utredning 
om nuvarande sim- och sporthall.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sund (V) följande:   

 Ta fram ett förslag på renovering och eventuell tillbyggnad av Ätradalsskolan. Vi 
skulle gärna se att denna skola profilerar sig med lite mer praktisk undervisning tex 
inom jord/skogsbruk, teknik och fordon. Upptagningsområdet består av landsbygd 
och många elever har med sig dessa intressen hemifrån.  
 

 I centralorten Ulricehamn vill vi utreda renoveringsbehov och eventuell tillbyggnad 
av Stenbocksskolan. Vi vill utreda möjligheter och kostnader för att riva annexen och 
under tiden som Stenbock renoveras ha moduler där. På denna plats kan man senare 
bygga lokaler- ytor som behövs för olika typer av undervisning. Profilering kunde ske i 
form av viss kulturinriktning.  
 

 Vi vill också utreda ytterligare ett alternativ: Nybyggnad av en tredje skola i 
kommunen. Denna skola kunde ha någon form av idrottsprofil. Det vore önskvärt att 
utnyttja Lassalycke-området bättre på dagtid. Här finns det otroliga anläggningar och 
en utbyggd sim och sporthall skulle också tillföra mycket. Flera platser är möjliga 
t.e.x.där Liljekonvaljen låg alternativt nedanför planen för amerikansk fotboll. Med 
dessa tre alternativ skulle eleverna få valfrihet att välja utifrån sina egna 
intresseområden och önskemål. Vi skulle säkert få bättre pedagogisk miljö och fler 
studiemotiverade elever 

 
Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017, 2018, 2019 och 2021 fått i 
uppdrag att utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen 
innehåller fyra delutredningar beroende av varandra för beslut.  
 
Därutöver pågår en översyn/utredning om nuvarande sim- och sporthallen.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-16 från kommunchef  
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2 Motion om att utreda ny högstadieskola och renovering/tillbyggnad av befintliga skolor 
 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till pågående utredning och 
inriktningsbeslut om ny F-6 skola i centralorten med möjlighet till förskola och 
inriktningsbeslut om 7-9 skolor i Ulricehamns kommun samt pågående översyn/utredning 
om nuvarande sim- och sporthall.  
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§ 147 Svar på motion om skolbyggnader 

  
 
 
§ 147/2022 
 

Svar på motion om skolbyggnader 
Dnr 2017/782 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till pågående utredning och 
inriktningsbeslut om ny F-6 skola i centralorten med möjlighet till förskola och 
inriktningsbeslut om 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.   
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mats Bogren (NU) att ett helhetsgrepp tas kring 
skolbyggnaderna i kommunen och yrkar att; 

- en ny F-6 skola med tillhörande förskola byggs i centralorten 
- musikskolan blir kvar i nuvarande lokaler 
- Marbäcksskola kan användas för att täcka upp det ökade elevantalet till en ny F-6 

skola står färdig, alternativt att kommunen hyr moduler 
- Stenbocksskolan och Ätradalsskolan bibehåller sina lokaler, men renoveras, och om 

behov finns, byggs till för att fungera som moderna skolor 
- renoveringsbehoven för skolorna utanför centralorten utreds.  

  
Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017, 2018, 2019 och 2021 fått i 
uppdrag att utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen 
innehåller fyra delutredningar beroende av varandra för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-05 från kommunchef  
2 Motion om skolbyggnader 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till pågående utredning och 
inriktningsbeslut om ny F-6 skola i centralorten med möjlighet till förskola och 
inriktningsbeslut om 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.   
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§ 148 Svar på motion gällande tilläggsdirektiv avseende den pågående 
skolutredningen om en ny högstadieskola i Ulricehamn 

  
 
 
§ 148/2022 
 

Svar på motion gällande tilläggsdirektiv avseende den 
pågående skolutredningen om en ny högstadieskola i 
Ulricehamn 
Dnr 2018/801 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till pågående utredning och 
inriktningsbeslut om ny F-6 skola i centralorten med möjlighet till förskola och 
inriktningsbeslut om 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.   
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingemar Bast (MP) följande:  

 att skolutredningen ska utreda fler än ett alternativ och titta på lokalisering av 
fler skolenheter än bara en enda högstadieskola i centralorten 

 att det som föreslås spaltas upp i för och nackdelar för respektive förslag 
 att en uppskattning görs över kostnaderna i de olika förslagen 
 att det som utreds ska kopplas till aktuell och relevant forskning 
•     att man gör en uppskattning av hur de olika förslagen kan komma att 
      påverka kommunens utveckling med hänsyn taget till förutom elevernas 
      bästa även ortens utveckling relaterat till de olika förslagen. 

 
Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017, 2018, 2019 och 2021 fått i 
uppdrag att utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen 
innehåller fyra delutredningar beroende av varandra för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-05 från kommunchef  
2 Motion gällande tilläggsdirektiv avseende den pågående skolutredningen om en ny 

högstadieskola i Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till pågående utredning och 
inriktningsbeslut om ny F-6 skola i centralorten med möjlighet till förskola och 
inriktningsbeslut om 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.   
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§ 149 Svar på återremiss av motion om övergång till Fria program 

  
 
 
§ 149/2022 
 

Svar på återremiss av motion om övergång till Fria 
program 
Dnr 2018/128 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att föreslagen policy inte är lämplig utifrån de 
utmaningar som råder med att prioritera och implementera fria program i form av höga 
initiala migrationskostnader, investering i teknisk support samt grundliga och omfattande 
kartläggningar om hur verksamheters befintliga system och program samverkar med 
varandra.  
 
Sammanfattning 
Ingvor Carlander (MP), Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion 
att fullmäktige inför en policy om att prioritera användandet av fria program och att den 
framtagna policyn blir vägledande för kommunens policy om it-säkerhet, kostnadseffektivitet 
och konkurrensfrämjande upphandling.  
 
Motionen är aktuell för samtiden och den digitala utvecklingen. Inom förvaltningen finns fria 
program såsom spamskydd, spamkollen, filskick, passwordpusher, larmfunktioner 
exempelvis Zabbix och Uptime Kuhma, portainer, webbservrar, wordpress och linuxservrar 
för diverse funktioner. Där det är möjligt med hänsyn till kompabitlitet med befintlig 
infrastruktur, mjukvara och funktionalitet samt möjlighet att integrera med befintliga 
säkerhetsfunktioner såsom brandvägg och funktioner för automatisering finns inga hinder 
att nyttja fria program.  Förvaltningens bedömning är ändå, med hänvisning till 
utmaningarna som idag råder med höga initiala migrationskostnader, investering i teknisk 
support samt grundliga och omfattande kartläggningar om hur verksamheters befintliga 
system och program samverkar med varandra, att motionens förslag bör avslås i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-28 från kommunchef  
2 Motion om övergång till Fria program 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att föreslagen policy inte är lämplig utifrån de 
utmaningar som råder med att prioritera och implementera fria program i form av höga 
initiala migrationskostnader, investering i teknisk support samt grundliga och omfattande 
kartläggningar om hur verksamheters befintliga system och program samverkar med 
varandra.  
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§ 150 Svar på motion om att kartlägga om det finns en tystnadskultur inom 
Ulricehamns kommuns förvaltning 

  
 
 
§ 150/2022 
 

Svar på motion om att kartlägga om det finns en 
tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns 
förvaltning 
Dnr 2021/614 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en 
extern granskning av tystnadskultur inom förvaltning och bolag med en särskild fördjupning 
inom det sociala området. Granskningen finansieras genom att 150 000 kronor avsätts från 
”KS oförutsett 2022”.    
 
Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom den bedömning som 
kommunledningen redogjort för.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att 
- Kommunstyrelsen snarast, dock senast den 1 februari 2022 tillsätter en extern granskare 

av tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns förvaltning, bolag och att särskild 
fördjupning sker inom sociala området.  

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

 
Förvaltningen ställer sig positiva till en extern granskning. En sådan granskning bedöms 
kostnadsmässigt uppgå till cirka 150 000 kronor vilket i så fall får avsätter från ”KS oförutsett 
2022”. I ärendet redogör förvaltningsledningen för sin bedömning av förekomst och 
omfattning av tystnadskultur. Förvaltningen föreslår att motionens andra förslag kan anses 
vara tillgodosett med hänvisning till denna redogörelse.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-01 från HR-chef   
2 Motion om att kartlägga om det finns en tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns 

förvaltning 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens första förslag antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en 
extern granskning av tystnadskultur inom förvaltning och bolag med en särskild fördjupning 
inom det sociala området. Granskningen finansieras genom att 150 000 kronor avsätts från 
”KS oförutsett 2022”.    
 
Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom den bedömning som 
kommunledningen redogjort för.  
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§ 151 Svar på motion om pandemitrötthet 

  
 
 
§ 151/2022 
 

Svar på motion om pandemitrötthet 
Dnr 2021/649 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att en särskild arbetsmiljöutredning av pandemins verkningar 
genomförs i anslutning till den årliga medarbetarundersökningen under hösten 2022. 
Utredningen ska omfatta all personal och resultat och åtgärder återredovisas till 
kommunstyrelsen i samband med tertial- och delårsrapportering samt vid årsredovisning.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inga-Kersti Skarland (S) och Per-Ola Johansson 
(S) förvaltningen att: 

- genomföra en särskild arbetsmiljöutredning som visar om/hur personalen i våra 
verksamheter påverkats av pandemins verkningar.  

- ta fram och genomföra aktiviteter om arbetsmiljöutredningen påvisar att det finns 
behov av det.  

- aktivt arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor som kan motverka pandemitrötthet. 
kontinuerligt återrapportera till kommunstyrelsen i de delar som berörs av motionen.  

med kraft fortsätta arbetet med att minimera personalomsättningen i de hårdast    drabbade 
verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-18 från HR-chef 
2 Motion om pandemitrötthet 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att en särskild arbetsmiljöutredning av pandemins verkningar 
genomförs i anslutning till den årliga medarbetarundersökningen under hösten 2022. 
Utredningen ska omfatta all personal och resultat och åtgärder återredovisas till 
kommunstyrelsen i samband med tertial- och delårsrapportering samt vid årsredovisning.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 152 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, våren 2022 

  
 
 
§ 152/2022 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 
våren 2022 
Dnr 2022/236 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Framtaget förslag till kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
 
Tidigare delegationsordning, reviderad 2021-10-28, upphävs därmed. 
 
Sammanfattning 
Det är viktigt att kommunstyrelsens delegationsordning hålls uppdaterad och aktuell, därför 
genomför förvaltningen en översyn och eventuell revidering två gånger per år. Sektorerna 
lämnar in sina förslag till kansliet för bearbetning och kontroll av bland annat laglighet och 
lämplighet. Därefter tas ett förslag fram som presenteras för politiken.  
 
Denna gång har förvaltningen även tittat lite extra på utsedda delegater och gjort en 
övergripande revidering där vi väljer att endast ange lägstanivå för delegationen. 
Överordnads beslutanderätt gäller alltid enligt tabellen under stycke 1.9 i 
delegationsordningen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-06 från kanslichef  
2 Kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Framtaget förslag till kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
 
Tidigare delegationsordning, reviderad 2021-10-28, upphävs därmed. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Sektorchefer 
Chefer för stabsfunktion 
Författningshandboken 
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§ 153 Prislista/bidrag för elev i grundsärskolan 2022 

  
 
 
§ 153/2022 
 

Prislista/bidrag för elev i grundsärskolan 2022 
Dnr 2022/255 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Prislistan för utbildning som erbjuds inom grundsärskolan i Ulricehamns kommun och nivån 
på bidraget (grundbeloppet) till en fristående grundsärskola kalenderåret 2022 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin grundsärskola har en elev som inte är 
hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för 
sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal 
ersättning. Detta avser utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Beträffande utbildning vid en fristående grundsärskola klargörs i skollagen att 
hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten. Bidraget 
består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
grundsärskolan och sammanställt dessa i en prislista och nivån på bidraget (grundbeloppet) 
för kalenderåret 2022. 
 
Offentlig huvudman får priset exklusive momskompensation och fristående grundsärskola inklusive 
momskompensation.  
 Grundsärskola Grundsärskola; Fritidshem 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Offentlig huvudman  320 461 400 006 478 620 182 787 233 412 283 445 
Fristående huvudman 339 689 424 006 507 338 193 754 247 417 300 452 

       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-06 från barn- och utbildningschef  
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Prislistan för utbildning som erbjuds inom grundsärskolan i Ulricehamns kommun och nivån 
på bidraget (grundbeloppet) till en fristående grundsärskola kalenderåret 2022 fastställs. 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef skolområde Tingsholm 
Ekonomifunktionen 
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§ 154 Svar på initiativärende Delutredning 4, 7-9 skolorna 

  
 
 
§ 154/2022 
 

Svar på initiativärende Delutredning 4, 7-9 skolorna 
Dnr 2020/572 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendets förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till beslut i 
kommunfullmäktige 2021 §§ 21 och 61.  
 
Sammanfattning 
Wiktor Öberg (M) har i Initiativärende Delutredning 4, 7-9 skolorna yrkat att förvaltningen 
får i uppdrag att redovisa delutredning 4 till kommunfullmäktige senast i januari 2021. 
Därefter ska kommunfullmäktige skyndsamt ta ett beslut om slutgiltig inriktning av ny 
högstadieskola.  
 
Delutredning fyra redovisades till kommunfullmäktige den 28 januari 2021 § 21 och därefter 
har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om 7-9 skolor i Ulricehamns kommun 
2021-03-25 § 61.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-15 från kommunchef  
2 Initiativärende - Delutredning 4, 7-9 skolorna 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendets förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till beslut i 
kommunfullmäktige 2021 §§ 21 och 61.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 155 Svar på medborgarförslag om fiberutbyggnad på landsbygden i 
Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 155/2022 
 

Svar på medborgarförslag om fiberutbyggnad på 
landsbygden i Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/275 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget om att täcka in hela landsbygden med bredband till år 2020 avslås med 
hänvisning till kommunens fastställda mål för fiberanslutning för kommunens alla 
fastighetsägare och företag.  

Medborgarförslagets innehåll om bidrag till fastigheter för installation av fiber avslås med 
hänvisning till kommunallagens bestämmelser som säger att kommunen ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jörgen Larsson, Härstorp Fiber ek. 
Förening, att Ulricehamns Stadshus AB ger kommunstyrelsen och UEAB i uppdrag att utreda 
hur och vilka resurser som är nödvändiga för att kunna täcka in hela landsbygden i 
kommunen med bredband till år 2020. Hur ska finansieringen ske och vilka kapitaltillskott 
måste till för att nå uppsatta mål. Någon typ av bidrag typ Värnamos 50 % över 10 000 kr 
eller ett pristak på ca 20 000 kr per fastighet över hela kommunen bör också utredas så inte 
vissa fastigheter får helt orimliga kostnader. 
 
Kommunens fastställda mål om att ha möjliggjort fiberanslutning för 90 % av kommunens 
alla fastighetsägare och företag under 2020 har uppnåtts. Enligt PTS (Post och Telestyrelsen) 
mätning nåddes 92% år 2020. Preliminär beräkning för 2021 är ca 96% och senast år 2025 är 
målet att möjliggöra att minst 98% av hushållen ska ha erbjudits möjlighet till anslutning 
med minst 1 Gbit/s, vilket också ligger i linje med regeringens bredbandsmål.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-06 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Medborgarförslag om fiberutbyggnad på landsbygden i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget om att täcka in hela landsbygden med bredband till år 2020 avslås med 
hänvisning till kommunens fastställda mål för fiberanslutning för kommunens alla 
fastighetsägare och företag.  
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Medborgarförslagets innehåll om bidrag till fastigheter för installation av fiber avslås med 
hänvisning till kommunallagens bestämmelser som säger att kommunen ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.   
 
 
Beslut lämnas till 
Jörgen Larsson  
Håkan Säberg VD UEAB  
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§ 156 Svar på medborgarförslag gällande schemasystem inom äldreomsorgen 

  
 
 
§ 156/2022 
 

Svar på medborgarförslag gällande schemasystem 
inom äldreomsorgen 
Dnr 2019/389 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget om att återgå till tidigare schemasystem alternativt ett fast schema avslås 
med hänvisning till att de förändrade arbetssätten är nödvändiga för att följa centrala 
kollektivavtal och kommunfullmäktiges beslut om att införa rätten till heltid.  
 
Medborgarförslagens önskemål om att återfå möjligheten att ta semester i färdigt schema, 
återfå möjligheten att byta arbetspasspass, längre framförhållning än fyra veckor samt större 
möjligheter att påverka schemat anses vara tillgodosett med hänvisning till befintliga rutiner.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anette Gotting att äldreomsorgen ska 
återgå till tidigare schemasystem alternativt ett fast schema. Förslagsställaren önskar vidare 
att: 

 återfå möjligheten att ta semester i färdigt schema, 
 återfå möjligheten att byta arbetspasspass, 
 längre framförhållning än fyra veckor samt 
 större möjligheter att påverka schemat. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 §116 att ”heltid som norm ska införas successivt 
från och med den 1 december 2016 och samtliga sektorer ska ha infört heltid som norm 
senast den 31 december 2018”. Som grund för beslutet finns en motion om rätt till heltid och 
ett initiativärende om att avskaffa delade turer och minimera andelen timanställd personal 
samt ett centralt kollektivavtal mellan SKR och Kommunal. 
 
För att följa centrala kollektivavtal och kommunfullmäktiges beslut har nya arbetssätt införts. 
En schemaprocess har fastställts för att på ett mer strukturerat sätt planera och säkerställa 
att bemanningen motsvarar brukarnas och verksamhetens behov. Processen möjliggör en 
bättre framförhållning och möjlighet att ta tillvara på befintliga personalresurser på bästa 
sätt. Schemaläggningen har utvecklats och utgår från kundernas behov, lagar och avtal, 
hållbar schemaläggning och medarbetarnas önskemål.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-15 från kommunchef  
2 Medborgarförslag gällande schemasystemet inom äldreomsorgen 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget om att återgå till tidigare schemasystem alternativt ett fast schema avslås 
med hänvisning till att de förändrade arbetssätten är nödvändiga för att följa centrala 
kollektivavtal och kommunfullmäktiges beslut om att införa rätten till heltid.  
 
Medborgarförslagens önskemål om att återfå möjligheten att ta semester i färdigt schema, 
återfå möjligheten att byta arbetspasspass, längre framförhållning än fyra veckor samt större 
möjligheter att påverka schemat anses vara tillgodosett med hänvisning till befintliga rutiner.  
 
 
Beslut lämnas till 
Anette Gotting  
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§ 157 Svar på medborgarförslag om möbelbibliotek för kommunens 
verksamheter 

  
 
 
§ 157/2022 
 

Svar på medborgarförslag om möbelbibliotek för 
kommunens verksamheter 
Dnr 2021/658 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till uppdraget i den antagna 
avfallsplanen.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Linda Jönsson att kommunen 
upprättar ett digitalt möbelbibliotek. Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13 § 213 om 
Gemensam avfallsplan 2021–2030, ”Mot en cirkulär och hållbar framtid” och i denna plan 
finns ett uppdrag kring frågan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-22 från servicechef  
2 Avfallsplan 2021-2030, gemensam 
2 Medborgarförslag om möbelbibliotek för kommunens verksamheter 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till uppdraget i den antagna 
avfallsplanen.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Linda Jönsson 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 158 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-05-05 

  
 
 
§ 158/2022 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-05-
05 
Dnr 2021/624 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Samverkansnämnd IT Protokoll 2022-03-11 
2 Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 
2021 
3 Direktionsprotokoll 2022-03-18 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
4 Protokoll styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus 2022-03-31, § 26 Lägesrapport – Projekt 
Närsjukhus Skene mars 2022 
5 Protokoll medlemssamråd 2022-03-24 Sjuhärads Samordningsförbund 
6 Protokoll styrelsemöte 2022-03-24 Sjuhärads Samordningsförbund  
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 


