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§ 196 Fastställelse av ärendelista

§ 196/2022

Fastställelse av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Ärendelista fastställs.
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§ 197 Kommunstyrelsens information

§ 197/2022

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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§ 198 Förvaltningens information

§ 198/2022

Förvaltningens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens
information/verksamhetsrapporter.
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§ 199 Detaljplan för Maskinen 5, Maskinvägen 5 Ulricehamn

§ 199/2022

Detaljplan för Maskinen 5, Maskinvägen 5 Ulricehamn
Dnr 2020/539

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Maskinen 5 i Ulricehamn beslutas gå ut på samråd, samt att genomförandet
av detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt utredningen i
planförslaget.

Sammanfattning
Ulricehamns kommun växer och efterfrågan för verksamheter att etablera sig i centralorten
ökar. Detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra för en utveckling av detaljhandel med
skrymmande varor på fastigheten Maskinen 5, i Hesters industriområde. Ett genomförande
av detaljplanen innebär att nya typer av verksamheter får etablera sig inom Hesters
industriområde som i dagsläget är planlagt för industriverksamheter (J). För att öka
detaljplanens flexibilitet i dess användning får fastigheten även fortsättningsvis användas för
industriverksamheter, detta för att fastighetens befintliga verksamhet även ska kunna
fortsätta verka på platsen.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2022-06-29 från tf samhällsbyggnadschef
Samrådshandling - Plankarta Maskinen 5
Samrådshandling - Planbeskrivning Maskinen 5
Undersökning av betydande miljöpåverkan - Maskinen 5

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Maskinen 5 i Ulricehamn beslutas gå ut på samråd, samt att genomförandet
av detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt utredningen i
planförslaget.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
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§ 200 Antagande detaljplan Australien 3, Ulricehamn

§ 200/2022

Antagande detaljplan Australien 3, Ulricehamn
Dnr 2015/115

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Australien 3, Ulricehamn antas.

Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostäder i ett centralt läge samtidigt som
fastighetens kulturhistoriska värden skyddas från förvanskning och ny bebyggelse regleras
med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild. Planen syftar även till att möjliggöra
centrumändamål för att stärka centrumstråket utmed Storgatan.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Tjänsteskrivelse 2022-07-04 från tf samhällsbyggnadschef
Plankarta antagande Australien 3, Ulricehamn
Planbeskrivning antagande Australien 3, Ulricehamn
Granskningsutlåtande Australien 3, Ulricehamn
Samrådsredogörelse Australien 3, Ulricehamn
Grundkarta antagande Australien 3, Ulricehamn

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Australien 3, Ulricehamn antas.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
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§ 201 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-09-08

§ 201/2022

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-09-08
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
1

1.1
1.16
1.20

1.24
2
2.2

Juridiska ärenden
Nr648/2022
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan
Enhetschef 2022-06-16
Nr 415–416/2022, 417/2022, 418/2022
Tillsyn att elever fullgör sin skolplikt/får föreskriven utbildning
Enhetschef 2022-04-12, 2022-05-09, 2022-04-29
Nr 482/2022
Beslut om att polisanmäla vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott
Enhetschef 2022-06-02
Nr 217/2022, 218/2022, 414/2022
2022/101
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller antagande av
hemvärnsmän
Kanslichef 2022-05-09, 2022-06-01
Allmänna ärenden
Nr 319/2022, 329/2022, 328/2022, 339/2022, 340/2022, 341/2022, 346/2022,
358/2022, 373/2022, 374/2022, 376/2022, 586/2022, 737/2022, 763764/2022,
765/2022, 766/2022, 770/2022, 771/2022, 772/2022, 773/2022
2022/337, 2022/211, 2022/176, 2022/369
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner
eller motsvarande
Kanslichef 2022-05-09
Verksamhetschef 2022-05-02, 2022-05-16, 2022-05-02, 2022-05-16, 2022-0602,
2022-07-01, 2022-06-13, 2022-06-02, 2022-07-01, 2022-06-02
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2.4

2.6

2.17

2.18

2.20

2.22

3

3.1

3.6
3.7

3.13
3.17

Tf, enhetschef 2022-05-09, 2022-05-11, 2022-05-16
Sektorchef 2022-05-12
Gatuingenjör 2022-05-30
Kanslichef 2022-06-30
Nr 334/2022, 375/2022, 392/2022, 400/2022, 513/2022, 740/2022, 741/2022
2022/23
Beslut om folkhälsoinsatser
Folkhälsostrateg 2022-05-11, 2022-05-30, 2022-06-10, 2022-06-10, 2022-06-27
Nr 402/2022
2022/345
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet
Kommunchef 2022-05-30
Nr 675/2022
2022/398
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-09
Nr 725/2022
2022/66
Beslut om revidering av informationshanteringsplan för kommunstyrelsens
förvaltning (inklusive revision)
Kanslichef 2022-06-29
Nr 355/2022
2022/210
Beslut om flaggning
Kommunchef 2022-05-17
Nr 363/2022, 403/2022, 409/2022,
2022/364, 2022/379, 2022/211
Organisationsförändringar inom sektor och kommunledningsstab
Kommunchef 2022-04-26, 2022-05-25
Ekonomiärenden
Nr 747/2022
2022/444
Godkänna till kommunen ställd säkerhet
Fritidsintendent 2022-06-20
Nr 393–399/2022, 406/2022, 488/2022, 555–556/2022, 672/2022, 739/2022,
778/2022, 783/2022
Utse beslutsattestanter
Ekonomichef 2022-05-30, 2022-06-07, 2022-06-10, 2022-06-20, 2022-07-01,
2022-07-18, 2022-07-21
Nr 767/2022
Utse mottagnings-, gransknings- och behörighetsattestant
Tf ekonomichef 2022-07-11
Nr 322/2022, 791/2022
Besluta om nyupplåning, omsättningar och amortering av lån inom den låneram
som anges i budget (eller i annat beslut om låneram) för kommunen, samtliga
bolag inom koncernen och Brf Parkgården
Ekonomichef 2022-05-03, 2022-08-05
Nr 329/2022, 697/2022, 698/2022, 699/2022, 700/2022
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder,
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av
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3.19

3.20
4

4.2
5

5.1
5.3

5.7

5.8

5.10

5.14

5.15

pensionsmedel
Ekonomichef 2022-05-11, 2022-01-25, 2022-02-28, 2022-04-26, 2022-06-20
Nr 689/2022
2022/438
Beslut om omdisponering av kommunstyrelsens internbudget
Mellan sektorer
Kommunchef 2022-06-21
Nr 701/2022
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt
disponera konton för ekonomiska transaktioner
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-22
Upphandlingsärenden
Nr 321/2022
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av
entreprenad, varor och tjänster inom budget och eget verksamhetsområde
Ekonomichef 2022-05-03
Mark- och fastighetsärenden
Nr 401/2022, 558–561/2022
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande
åtgärd
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-30, 2022-06-14
Nr 557/2022, 779/2022
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder
Mark- och exploateringsingenjör 2022-06-14, 2022-07-18
Nr 520/2022, 562/2022, 777/2022
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 marknadspris efter värdering
Mark- och exploateringsingenjör 2022-06-09, 2022-06-15, 2022-07-14
Nr 391/2022
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt
fastighetsreglering
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-30
Nr 410/2022, 623–624/2022, 684/2022, 742/2022
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt,
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-31, 2022-04-25, 2022-06-23, 202207-01
Nr 327/2022, 404/2022, 527/2022, 743/2022, 748–749/2022, 762/2022,
781/2022
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov eller motsvarande
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-10, 2022-05-31, 2022-06-10, 202207-01, 2022-07-05, 2022-07-11, 2022-07-20
Nr 715/2022
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp och
teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens
fastigheter
Verksamhetschef 2022-04-30
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5.19

5.21

5.30
5.31
6

6.4
7
8

8.1

Nr 702/2022, 703–710/2022, 711–712/2022, 713–714/2022, 716–718/2022,
720/2022, 721–724/2022, 744/2022 745-746/2022
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet
Verksamhetschef 2022-06-22, 2022-05-30, 2022-02-17, 2022-04-25, 2022-0412,
2022-04-20, 2022-05-30, 2022-02-17, 2022-06-30
Nr 311/2022, 312/2022, 316/2022, 332/2022, 333/2022, 336/2022, 354/2022,
365/2022, 366/2022, 372/2022, 407/2022, 408/2022, 482/2022, 483/2022,
503/2022, 511/2022, 512/2022, 528–531/2022, 667/2022, 669/2022 685/2022,
687/2022, 688/2022,776/2022, 780/2022, 787/2022, 792/2022
2022/308, 2022/316, 2022/263, 2022/307, 2022/317, 2022/339, 2022/209,
2022/336, 2022/318, 2022/341, 2022/365, 2022/359, 2022/376, 2022/326,
2022/401, 2022/389, 2022/340, 2022/406, 2022/390, 2022/440, 2022/442,
2022/426, 2022/427, 2022/493
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av
torgplats
Handläggare exploateringsenheten 2022-05-05, 2022-05-06, 2022-05-11, 202205-12, 2022-05-17, 2022-05-17, 2022-05-20, 2022-05-31, 2022-06-03, 202206-08,
2022-06-10, 2022-06-14, 2022-06-20, 2022-06-21, 2022-06-23, 2022-08-04,
2022-08-09
Mark- och exploateringsingenjör 2022-07-14, 2022-07-19
Nr 691/2022
Fatta beslut om samt godkänna avtal om direktanvisning av mark för
verksamheter
Tf exploateringschef 2022-06-27
Nr 670/2022, 726–730/2022, 769/2022
Teckna exploateringsavtal
Tf samhällsbyggnadschef 2022-06-20, 2022-06-28
Fritidsärenden
Nr 353/2022
2022/309
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen
Enhetschef 2022-04-27
Kulturärenden
Personalärenden
Nr 314/2022, 315/2022, 323/2022, 324/2022, 325/2022, 330/2022, 331/2022,
338/2022, 344/2022, 345/2022, 347/2022, 348/2022, 349/2022, 351/2022,
352/2022, 359/2022, 360/2022, 367/2022, 371/2022, 377/2022, 382/2022,
383/2022, 384/2022, 385/2022, 386/2022,389/2022, 390/2022, 405/2022,
419/2022, 438/2022, 439/2022, 485/2022, 486/2022, 487/2022, 490/2022,
491/2022, 494/2022, 495/2022, 505/2022, 508/2022, 510/2022, 521/2022,
522/2022, 523/2022, 524/2022, 525-526/2022, 589/2022, 635/2022,
645/2022, 649/2022, 650/2022, 651/2022, 652/2022, 653/2022, 654/2022,
655/2022, 656/2022, 657/2022, 658/2022, 660/2022, 661/2022, 662/2022,
668/2022, 673/2022, 681/2022, 682/2022, 683/2022, 693-694/2022, 695696/2022, 719/2022, 736/2022, 753/2022, 754/2022, 755/2022, 756/2022,
757-758/2022, 774/2022, 782/2022, 786/2022, 789/2022, 790/2022 ,
793/2022, 794/2022, 795/2022, 796/2022, 797/2022
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning
och visstidsanställning (inom budget)
Enhetschef 2022-04-25, 2022-04-26, 2022-05-05, 2022-05-09, 2022-04-29,
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2022-05-09, 2022-03-18, 2022-05-16, 2022-05-12, 2022-05-06, 2022-05-11,
2022-05-16, 2022-05-05, 2022-04-26, 2022-05-11, 2022-05-24, 2022-05-23,
2022-05-24, 2022-05-12, 2022-04-12, 2022-05-09, 2022-05-25, 2022-05-17,
2022-05-18, 2022-04-29, 2022-06-01, 2022-05-31, 2022-06-03, 2022-06-07,
2022-06-02, 2022-06-07, 2022-05-24, 2022-05-25, 2022-05-30, 2022-06-09,
2022-06-08, 2022-05-12, 2022-06-10, 2022-06-07, 2022-06-13, 2022-06-10,
2022-05-16,
2022-04-28, 2022-05-02, 2022-06-13, 2022-05-02, 2022-04-04, 2022-05-02,
2022-06-14, 2022-05-12, 2022-05-09, 2022-05-31, 2022-06-16, 2022-06-20,
2022-06-27, 2022-06-28, 2022-06-29, 2022-07-14, 2022-08-01, 2022-06-28,
2022-06-21, 2022-06-27, 2022-06-30, 2022-08-03, 2022-06-23, 2022-08-09
Verksamhetschef 2022-05-09, 2022-05-06, 2022-05-24, 2022-06-09, 2022-0613, 2022-06-10, 2022-06-16, 2022-06-07, 2022-06-22, 2022-06-17, 2022-05-25,
2022-05-30, 2022-05-25, 2022-04-29, 2022-05-13
Kommunchef 2022-04-28, 2022-06-02

8.3

8.4

8.8
8.9

8.16

8.18
8.19

Nr 775/2022
Förordna vikarie under längst 12 månader för kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-07
Nr 326/2022, 507/2022, 761/2022
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster
HR-chef 2022-05-09, 2022-06-09
Tf HR-chef 2022-07-08
Nr 308–310/2022, 335/2022, 337/2022, 342/2022,343/2020, 350/2022,
356–357/2022, 368/2022, 369/2022, 378–379/2022, 380–381/2022, 411–
413/2022, 496/2022, 497/2022, 498–499/2022, 500/2022, 501/2022,
637/2022, 638/2022,
640-641/2022, 642/2022, 643/2022, 644/2022, 677/2022, 690/2022,
692/2022, 750/2022, 759/2022, 788/2022
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv
månader
Enhetschef 2022-05-03, 2022-05-09, 2022-05-06, 2022-05-11, 2022-04-25,
2022-05-11, 2022-05-17, 2022-05-20, 2022-05-25, 2022-06-03, 2022-05-30,
2022-05-25,
2022-04-22, 2022-05-24, 2022-06-08, 2022-06-01, 2022-06-02, 2022-06-08,
2022-06-09, 2022-06-13, 2022-06-16, 2022-06-23, 2022-06-20, 2022-06-28
Verksamhetschef 2022-05-31
Nr 636/2022
Beslut om ledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än tolv månader
Verksamhetschef 2022-05-15
Nr 680/2022, 751/2022
Avstängning på grund av förseelse med mera
Tf socialchef 2022-06-16
Tf sektorchef välfärd 2022-07-07
Nr 364/2022, 752/2022
Beslut om disciplinpåföljd
Barn- och utbildningschef 2022-05-18
Tf sektorchef välfärd 2022-06-28
Nr 502/2022
Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl
Sektorchef 2022-06-08
Ordförande sign
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8.20
9

9.1

9.2

9.3

9.4
10
11
11.1

11.2

11.3

Nr 514–517/2022, 538/2022, 539–540/2022, 541/2022, 542/2022, 543/2022,
544–547/2022, 548/2022, 549/2022, 550/2022, 551/2022, 552/2022,
553/2022, 554/2022
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal
HR-chef 2022-06-10, 2022-05-30, 2019-12-19, 2022-05-16, 2019-12-19, 202205-30, 2022-05-16, 2020-01-10, 2022-05-16, 2022-05-30, 2020-01-08, 202205-30,
2022-02-07, 2019-12-13
Planärenden
Nr 504/2022, 659/2022, 738/2022, 785/2022
2022/269, 2021/563, 2015/173, 2021/310
Teckna plankostnadsavtal
Tf planchef 2022-06-16, 2022-07-28
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-09, 2022-06-30
Nr 768/2022
2022/312
Beslut om positiva planbesked och planuppdrag i de fall stöd för den avsedda
åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan, fördjupad
översiktsplan, eller att åtgärden är av mindre betydande art
Tf samhällsbyggnadschef 2022-07-12
Nr 663/2022
2022/154
Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än
inom fyra månader
Tf planchef 2022-06-16
Nr 588/2022, 784/2022
2020/220, 2021/397
Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan
Tf. planchef 2022-06-15, 2022-06-30
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Nr 305–307/2022, 509/2022
2022/289
Avge yttrande till Trafikverket och söka bidrag/medfinansiering hos trafikverket
Tf sektorchef 2022-05-04
Trafikhandläggare 2022-06-10
Nr 566/2022
2021/106
Beslut om bärighetsklassning av vägar
Trafikhandläggare 2021-02-08
Nr 442–443/2022, 444/2022, 445/2022, 446/2022, 447/2022, 448/2022,
449–450/2022, 451–453/2022, 454–455/2022, 456/2022, 457/2022,
458/2022,
459–460/2022, 461/2022, 462/2022, 463–479/2022, 480-481/2022,
532/2022, 533/2022, 534/2022, 535/2022, 536/2022, 537/2022, 563/2022,
564/2022, 565/2022, 567/2022, 568/2022, 569/2022, 570/2022, 571/2022,
572/2022, 573/2022, 574/2022, 575/2022, 576/2022, 577/2022, 578/2022,
579/2022, 580/2022, 581/2022, 582/2022, 583/2022, 584/2022, 585/2022,
587/2022, 590/2022, 591/2022, 592/2022, 593/2022, 594/2022, 595/2022,
596/2022, 597/2022, 598/2022, 599/2022, 600/2022, 601/2022, 602/2022,
603/2022, 604/2022, 605/2022, 606/2022, 607/2022, 608/2022, 609/2022,
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11.5

11.7
11.9

12

12.17

610/2022, 611/2022, 612/2022, 613/2022, 614/2022, 615/2022, 616/2022,
617/2022, 618/2022, 619/2022, 620/2022, 621/2022, 622/2022, 625/2022,
626/2022, 627/2022, 628/2022, 629/2022, 630/2022, 631/2022, 632/2022,
664/2022, 671/2022, 674/2022,
2021/106, 2020/263, 2019/12, 2022/391
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter
Trafikhandläggare 2022-05-18, 2022-05-03, 2022-04-04, 2022-04-06, 202203-28, 2022-03-11, 2022-03-03, 2022-02-16, 2022-02-04, 2022-02-01, 202201-19,
2022-01-10, 2021-01-26, 2021-01-28, 2021-01-29, 2021-12-22, 2021-01-29,
2021-02-01, 2021-01-29, 2021-02-02, 2021-02-03, 2021-02-04, 2022/02-05,
2021-02-09,
2021-02-10, 2021-02-09, 2021-03-11, 2021-03-12, 2021-03-02, 2021-03-17,
2021-03-09, 2021-03-09, 2021-03-23, 2021-04-06, 2021-04-26, 2021-05-04,
2021-05-05,
2021-05-28, 2021-06-22, 2021-06-01, 2021-06-30, 2021-07-02, 2021-09-01,
2021-09-02, 2021-09-10, 2021-09-28, 2021-09-27, 2021-02-08, 2021-10-20,
2021-11-04,
2021-11-12, 2021-11-18, 2021-11-19, 2022-11-23, 2021-11-29, 2021-12-01, 202112-16, 2021-12-17, 2021-12-22, 2020-06-02, 2022-05-31, 2022-06-20, 2022-0620
Gatuingenjör 2021-12-21, 2021-01-20, 2020-01-03, 2020-01-07, 2020-02-05,
2020-02-17, 2020-05-11, 2020-06-09, 2020-06-12, 2020-06-25, 2020-06-26,
2020-10-05, 2020-10-28, 2020-11-18, 2020-12-04, 2020-12-18, 2019-01-08,
2019-01-09, 2019-01-16, 2021-01-17, 2021-01-25, 2019-01-28, 2019-02-18, 201906-04,
2019-10-25, 2019-11-15,
Nr 420–421/2022, 422/2022, 423/2022, 424/2022, 425–426/2022, 427/2022,
428/2022, 429/2022, 430/2022, 431/2022, 432/2022, 433/2022, 434/2022,
435/2022, 436/2022, 437/2022, 440/2022, 441/2022, 633/2022, 634/2022,
639/2022, 646/2022, 647/2022, 686/2022, 760/2022
Beslut om flyttning av fordon
Gatuingenjör 2020-10-26, 2020-10-19, 2020-10-07, 2020-09-16, 2020-03-12
Trafikhandläggare 2022-05-12, 2022-05-04, 2022-03-22, 2022-03-17, 2022-0523, 2022-02-04, 2022-05-03, 2022-02-08, 2021-07-07, 2021-09-06, 2021-0921,
2021-12-13, 2021-12-17, 2021-08-30, 2021-09-21, 2021-05-19, 2021-06-09,
2021-02-01, 2022-06-23, 2022-07-08
Nr 506/2022
Beslut om förordnande av parkeringsvakter
Exploateringsingenjör 2022-06-09
Nr 666/2022
Teckna avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad
investerings- eller driftbudget
Tf enhetschef 2022-06-20
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg,
funktionsnedsättning och äldreomsorg
Nr 519/2022
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och
omkostnadsersättning) – Enligt SKL:s riktlinjer
Enhetschef 2022-06-13
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12.22
13
14
15
16
16.1
17
18

18.5
19

19.1
20
21
22
22.1

22.2

22.3

Nr 518/2022
Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan kommun samt
beslut i fråga om mottagande av ärende
Enhetschef 2022-06-08
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklass
Grundskolan
Nr 387/2022, 388/2022, 676/2022
Tillsyn att elever fullgör sin skolplikt/får föreskriven utbildning
Enhetschef 2022-04-29, 2022-05-03, 2022-06-20
Fritidshem
Gymnasieskolan
Nr 362/2022
Beslut att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på längre tid än tre
läsår
Enhetschef 2022-05-18
Grundsärskolan
Nr 313/2022, 489/2022, 665/2022
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller
ämnesområden
Enhetschef 2022-04-22, 2022-06-01, 2022-06-09
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 370/2022, 732–733/2022, 734–735/2022
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner
Verksamhetschef 2022-05-18, 2022-06-08, 2022-06-09
Nr 361/2022, 493/2022, 731/2022
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola,
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller
gymnasiesärskola
Verksamhetschef 2022-05-12, 2022-06-07, 2022-06-20
Nr 492/2022
Beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och
pedagogisk omsorg
Verksamhetschef 2022-06-07

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 202 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

§ 202/2022

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr 2022/371

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning antas med följande ändring:
41§ Valberedning och arvodesberedning
Valberedning och arvodesberedning väljs för den löpande mandatperioden av
kommunfullmäktige vid det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.
Valberedning består av lika många ledamöter som antalet partier i kommunfullmäktige (inga
ersättare) Platserna i valberedningen fördelas proportionellt utifrån mandaten i fullmäktige.
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en beredningsledare och en vice
beredningsledare för samma tid som mandatperioden.
Arvodesberedningen består av en ledamot från varje parti som är representerad i
kommunfullmäktige (inga ersättare) Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en
beredningsledare och en vice beredningsledare för samma tid som mandatperioden.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska
behandla med undantag för valen av kommunfullmäktiges presidium, val- och
arvodesberedningen och fyllnadsval som inte är ordförandeval. Nominering till
fullmäktigeberedningar hanteras inte i beredningen för valberedningen.
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och
arvoden för kommunens förtroendevalda.
Tidigare arbetsordning, antagen 2021-09-23 § 156, upphävs därmed.

Sammanfattning
En demokratiberedning tillsattes i december 2020. Under hela 2021 arbetade beredningen
med uppdraget från kommunfullmäktige, vilket bland annat innebar en översyn av den
nuvarande politiska organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp vid
organisationsförändringen 2010. Dessutom ingick det i beredningsuppdraget att arbeta med
att utveckla interna arbetsformer och processer, även detta med utgångspunkt ifrån målen
från 2010:
• Utveckla den demokratiska processen
• Utveckla fullmäktiges (ledande) roll
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•
•

Skapa helhetssyn och samordning
Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet

Beredningens slutrapport överlämnades till fullmäktige i december 2021 och på fullmäktiges
möte 2022-01-27 var ärendet uppe för behandling och beslut.
Som en följd av beslutet har nu förvaltningen reviderat kommunfullmäktiges arbetsordning.
Ändringar och tillägg utifrån demokratiberedningens, av fullmäktige antagna, förslag är
markerade med gult i dokumentet. Text som föreslås tas bort är överstruken. Ändringarna
avser införande av allmänhetens frågestund, förenkling och förtydligande av de tillfälliga
fullmäktigeberedningarnas uppdrag samt möjlighet för presidiet att initiera
vägledningsdebatt i större, strategiska frågor.
Notera dock att e-förslag inte införs ännu, arbetet med att ta fram tekniska lösningar och
riktlinjer förväntas påbörjas till hösten, varför möjligheten att lämna medborgarförslag ligger
kvar.
I dokumentet finns även tillägg markerade med grönt. Dessa tillägg är hämtade från
dokumentet Riktlinjer för politisk organisation (se ärende 2022/373) och förs nu in i
fullmäktiges arbetsordning istället. Det handlar om skrivningar om samlat presidium (SP),
politisk referensgrupp och uppdragsbeskrivning för ledamöter i kommunal- och
samordningsförbund, men även några andra mindre tillägg som bland annat punkten
”kommunstyrelsens information” på fullmäktiges sammanträden.

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning antas med följande ändring:
41§ Valberedning och arvodesberedning
Valberedning och arvodesberedning väljs för den löpande mandatperioden av
kommunfullmäktige vid det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.
Valberedning består av lika många ledamöter som antalet partier i kommunfullmäktige (inga
ersättare) Platserna i valberedningen fördelas proportionellt utifrån mandaten i fullmäktige.
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en beredningsledare och en vice
beredningsledare för samma tid som mandatperioden.
Arvodesberedningen består av en ledamot från varje parti som är representerad i
kommunfullmäktige (inga ersättare) Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en
beredningsledare och en vice beredningsledare för samma tid som mandatperioden.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska
behandla med undantag för valen av kommunfullmäktiges presidium, val- och
arvodesberedningen och fyllnadsval som inte är ordförandeval. Nominering till
fullmäktigeberedningar hanteras inte i beredningen för valberedningen.
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och
arvoden för kommunens förtroendevalda.
Tidigare arbetsordning, antagen 2021-09-23 § 156, upphävs därmed.
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§ 203 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

§ 203/2022

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2022/372

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens reviderade reglemente antas.
Tidigare reglemente, antaget 2021-09-23 § 157, upphävs därmed.

Sammanfattning
I dokumentet ”Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022”
redogörs kommunens organisation, men i stort sett allt av detta styrs i andra dokument som
fullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för fullmäktigeberedningar, reglementen för
kommunstyrelse och nämnder. Förvaltningen bedömer därför denna riktlinje som överflödig
(se ärende 2022/373).
Förvaltningen har identifierat fem områden som inte regleras någon annanstans förutom i
Riktlinjer för politisk organisation. Ett av dessa är formerna för kommunstyrelsens
arbetsgrupper.
Förslaget är att kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en skrivning om
arbetsgrupperna.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-06-17 från kanslichef
Kommunstyrelsens reglemente

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens reviderade reglemente antas.
Tidigare reglemente, antaget 2021-09-23 § 157, upphävs därmed.
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§ 204 Riktlinjer för politisk organisation

§ 204/2022

Riktlinjer för politisk organisation
Dnr 2022/373

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Skrivningar om samlat presidium (SP) och politisk referensgrupp förs in, och regleras
därmed, i fullmäktiges arbetsordning.
Uppdragsbeskrivningen för ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund
läggs in i fullmäktiges arbetsordning.
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en skrivning om arbetsgrupperna.
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras vid nästa revidering med följande
punkter:
Nr
Beslut om
3.xx Fatta beslut i
investeringsärenden upp till
den beloppsgräns som
fastställs i kommunens
ekonomiska styrprinciper
9.x Godkännande av
planförslag innan utskick
för granskning

Lagrum

Delegat
Beredande
utskottet

Anmärkning

Beredande
utskottet

Avser
standardförfarande

Därmed försvinner behovet av Riktlinjer för politisk organisation och dokumentet kan
upphävas från och med 2023.

Sammanfattning
I dokumentet ”Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022”
förklaras organisationen, men mycket av detta styrs redan i andra dokument såsom
fullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för fullmäktigeberedningar, reglementen för
kommunstyrelse och nämnder. Förvaltningen bedömer därför denna riktlinje som överflödig
och genom att samla det som styr vår politiska organisation i färre dokument så
kvalitetssäkras arbetet ytterligare.
Förvaltningen har dock identifierat fem områden som inte regleras någon annanstans
förutom i Riktlinjer för politisk organisation.
•
•

Samlat Presidium (SP)
Politisk referensgrupp
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•
•
•

Kommunstyrelsens delegation till beredande utskottet gällande investeringsärenden
och godkännande av planförslag i detaljplaneärenden
Kommunstyrelsens arbetsgrupper
Uppdragsbeskrivning för ledamöter och ersättare i kommunal- och
samordningsförbund

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-06-17 från kanslichef
Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Skrivningar om samlat presidium (SP) och politisk referensgrupp förs in, och regleras
därmed, i fullmäktiges arbetsordning.
Uppdragsbeskrivningen för ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund
läggs in i fullmäktiges arbetsordning.
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en skrivning om arbetsgrupperna.
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras vid nästa revidering med följande
punkter:
Nr
Beslut om
3.xx Fatta beslut i
investeringsärenden upp till
den beloppsgräns som
fastställs i kommunens
ekonomiska styrprinciper
9.x Godkännande av
planförslag innan utskick
för granskning

Lagrum

Delegat
Beredande
utskottet

Anmärkning

Beredande
utskottet

Avser
standardförfarande

Därmed försvinner behovet av Riktlinjer för politisk organisation och dokumentet kan
upphävas från och med 2023.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 205 Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar

§ 205/2022

Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar
Dnr 2022/380

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar tillsammans med bilagan Praktiskt
arbetssätt för medborgardialog antas.
Tidigare riktlinjer för fullmäktigeberedningar antagna av kommunfullmäktige 2019-10-24 §
174, upphävs.

Sammanfattning
Enligt 3 kap § 2 i kommunallagen får kommunfullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar för
beredning av ett visst ärende eller viss grupp av ärenden som ska avgöras i fullmäktige. I
Ulricehamns kommun har det beslutats att kommunfullmäktige tillsätter tillfälliga
fullmäktigeberedningar för att arbeta med medborgardialog.
Under demokratiberedningens arbete 2021 framkom en politisk önskan om tydligare
riktlinjer för de tillfälliga fullmäktigeberedningarna. Förvaltningen har tagit fram en ny
arbetsordning för de tillfälliga beredningarna, tillsammans med ett stöd för genomförande av
medborgardialog. Arbetsordningens syfte är att klargöra fullmäktigeberedningarnas
uppdrag, sammansättning och arbetsformer. Dessutom förklaras vad som förväntas av
beredningsledare, vice beredningsledare, ledamöter och förvaltning. Allt för att öka
tydligheten kring uppdragen.
Bilagan Praktiskt arbetssätt för medborgardialog innehåller råd och tips för hur man
planerar och genomför en medborgardialog, och riktar sig till både förtroendevalda och
tjänstepersoner.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-06-17 från kanslichef
Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar
Praktiskt arbetssätt för medborgardialog i Ulricehamns kommun

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar tillsammans med bilagan Praktiskt
arbetssätt för medborgardialog antas.
Tidigare riktlinjer för fullmäktigeberedningar antagna av kommunfullmäktige 2019-10-24 §
174, upphävs.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 206 Policy för miljöarbetet

§ 206/2022

Policy för miljöarbetet
Dnr 2022/392

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Policy för miljöarbetet antas.

Sammanfattning
Miljöarbetet ska genomsyra hela kommunkoncernen i Ulricehamns kommun. Genom en
policy för miljöarbetet vägleds och underlättas hållbarhetsarbetet för hela
kommunkoncernen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-06-10 från kanslichef
Policy för miljöarbetet

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Policy för miljöarbetet antas.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 207 Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan för IT

§ 207/2022

Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan
för IT
Dnr 2022/405

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 2023-01-01 under
förutsättning att fullmäktige i Tranemo kommun fattar motsvarande beslut.
Samverkansavtal IT godkänns och kan därmed undertecknas av behörig firmatecknare.
Samverkansnämnd IT avvecklas i samband med att innevarande mandatperiod löper ut
2022-12-31. I samband med detta upphävs reglemente för samverkansnämnd IT, antaget av
kommunfullmäktige 2016-12-15 § 207.

Sammanfattning
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan.
När samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till
avtalssamverkan. Kommunerna (Ulricehamns kommun och Tranemo kommun) har en väl
etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras
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.
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa
avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2022-06-22 från servicechef
Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19
Avtal IT-samverkan
Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 2023-01-01 under
förutsättning att fullmäktige i Tranemo kommun fattar motsvarande beslut.
Samverkansavtal IT godkänns och kan därmed undertecknas av behörig firmatecknare.

Ordförande sign

Justerande sign
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Samverkansnämnd IT avvecklas i samband med att innevarande mandatperiod löper ut
2022-12-31. I samband med detta upphävs reglemente för samverkansnämnd IT, antaget av
kommunfullmäktige 2016-12-15 § 207.
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§ 208 Inriktningsbeslut om volymhandel på Hesters industriområde

§ 208/2022

Inriktningsbeslut om volymhandel på Hesters
industriområde
Dnr 2022/455

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för en konsekvensbeskrivning av ändringsyrkandet ”att ett
inriktningsbeslut för ny detaljplan på fastighet Maskinen 5 fattas som innebär att
sällanköpshandel får etableras och bedriva verksamhet inom Hesters industriområde.
Genom detta inriktningsbeslut möjliggör kommunen för nya verksamheter med karaktären
sällanköpshandel att etablera sig och bedriva verksamhet inom Hesters industriområde.”

Sammanfattning
På begäran av fastighetsägaren för Maskinen 5 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastighet Maskinen 5. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för detaljhandel med skrymmande varor även kallad volymhandel.
Genom att koncentrera volymhandeln till en gemensam del av centralorten, så undviks att
konkurrens mellan olika handelsområden med inriktning med volymhandel uppstår.
Eftersom att Hesters och Rönnåsens industriområden föreslås att växa ihop i
Översiktsplanen och eftersom att det redan planeras för volymhandel på Rönnåsen etapp 2
bedöms Hesters industriområde också vara lämpligt för volymhandel ur ett långsiktigt
strategiskt perspektiv.
Syftet med detta inriktningsbeslut är att möjliggöra för detaljhandel i Hesters industriområde
samt att avgränsa den typen av handel som får etableras i området till volymhandel.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-06-29 från tf samhällsbyggnadschef
Utredning Sällanköpshandelsområde

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ett inriktningsbeslut för ny detaljplan på fastighet Maskinen 5 fattas som innebär att
sällanköpshandel med inriktning mot volymhandel får etableras och bedriva verksamhet
inom Hesters industriområde. Genom detta inriktningsbeslutet möjliggör kommunen för nya
verksamheter med karaktären av volymhandel att etablera sig och bedriva verksamhet inom
Hesters industriområde.

Förslag till beslut på mötet
Wiktor Öberg (M) yrkar som ändringsyrkande att ett inriktningsbeslut för ny detaljplan på
fastighet Maskinen 5 fattas som innebär att sällanköpshandel får etableras och bedriva
verksamhet inom Hesters industriområde. Genom detta inriktningsbeslut möjliggör
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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kommunen för nya verksamheter med karaktären sällanköpshandel att etablera sig och
bedriva verksamhet inom Hesters industriområde.
Sten Selin (L) yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) ändringsyrkande.
Mikael Levander (NU) yrkar att ärendet återremitteras för att få en konsekvensbeskrivning
av ändringsyrkandet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller återremittera det.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 209 Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för Holmared 1:25,
Stora vägen 8, Gällstad

§ 209/2022

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för
Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad
Dnr 2018/756

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i enlighet med bifogad karta och
fastighetsförteckning.

Sammanfattning
Gällande verksamhetsområde för vatten och avlopp ska ses över i samband med beslut om
detaljplan. Detta för att kunna avgöra om det finns behov av att anpassa
verksamhetsområdet utefter de nya förutsättningarna. I samband med framtagandet av
detaljplan för Holmared 1:25 m.fl., Stora vägen 8, Gällstad (dnr: 2018/756) uppdagades detta
behov. För att få en enhetlig förvaltning av VA-frågorna inom hela planområdet är det därför
nödvändigt att justera verksamhetsområdet för att motsvara detaljplanelagt område.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från tf samhällsbyggnadschef
Kartbilaga utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för Holmared
1:25, Stora vägen 8, Gällstad
Fastigheter berörda av utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för
Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i enlighet med bifogad karta och
fastighetsförteckning.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 210 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders
Minne 2021

§ 210/2022

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen
Adolf Molanders Minne 2021
Dnr 2022/459

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021.

Sammanfattning
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande
revisionsberättelse för verksamheten år 2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-07-26 från kanslichef
Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2021

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 211 Ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 SoL och LSS

§ 211/2022

Ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 SoL och LSS
Dnr 2022/248

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2022 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
2

Tjänsteskrivelse 2022-06-02 från socialchef
Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2022, SoL och LSS

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2022 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 212 Svar på återremiss av motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för
alla

§ 212/2022

Svar på återremiss av motion om att göra Stora torget
mer tillgängligt för alla
Dnr 2018/540

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att planering för
ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av gågatan och Stora torget pågår.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christina Bernevång (KD) att diagonalgången på
Stora torget bör byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och
framkomligheten för barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som
den markstensbelagda gången utmed Storgatan.
Kommunfullmäktige har två gånger beslutat att återremittera ärendet, 2019-09-26 § 144 och
2020-05-28 § 64. Den senaste gången återremitterades ärendet med motiveringen att
invänta uppdraget som gavs i budget 2020 att funktionshindersäkra Ulricehamns city.
Förvaltningen arbetar nu med ett projekt för ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av
gågatan och Stora torget, där tillgängligheten över Stora torget kommer att tillgodoses i
samband med detta.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-05 20 från tf samhällsbyggnadschef
Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att planering för
ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av gågatan och Stora torget pågår.
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§ 213 Svar på återremiss av motion om minnesmonument för att hedra
utlandsveteraner

§ 213/2022

Svar på återremiss av motion om minnesmonument
för att hedra utlandsveteraner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att använda den parkyta som förvaltningen utifrån tidigare uppdrag
har ställt i ordning, som kan likställas med ett minnesmonument, där utrymme finns för
organisationer att uppföra minnestavlor. Intresserade organisationer som uppfyller kraven
får själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella invignings- och
minnesceremonier.

Sammanfattning
I en motion önskar Mattias Green-Andersson (S) att Ulricehamns kommun uppför en sten
eller ett monument för att hedra utlandsveteraner från vår bygd.
Förvaltningen har utifrån tidigare uppdrag ställt iordning en parkyta med sittplatser för en
stunds avkoppling och ser det som lämpligt att denna används för att uppföra minnestavlor.
Vid parkytan finns mindre stenar där utrymme ges för uppförande av minnestavlor. Ytan är
stor nog för minnesceremonier på platsen. Parkytan finns intill dammen vid Ulrikaparkens
norra del.
På stenarna i minnesmonumentet finns utrymme för organisationer/föreningar som önskar
att fästa en minnestavla. Organisation som ämnar uppföra en minnestavla ska:
bedriva verksamhet eller ha aktiva medlemmar i Ulricehamns kommun, präglas av
demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla inom
organisationens målgrupp vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och
andra droger ha eget post- eller bankgironummer.
För att få lov att använda platsen till en minnestavla kontaktas kommunens enhet Park och
skog.
Intresserade organisationer får själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella
invignings- och minnesceremonier.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteanteckning 2022-06-21 från servicechef
Foto minnesmonument
Motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att använda den parkyta som förvaltningen utifrån tidigare uppdrag
har ställt i ordning, som kan likställas med ett minnesmonument, där utrymme finns för
organisationer att uppföra minnestavlor. Intresserade organisationer som uppfyller kraven
får själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella invignings- och
minnesceremonier.

Ordförande sign

Justerande sign
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§ 214 Svar på motion om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen
möjlighet till minst fyra veckors sammanhängande semester under årets alla
dagar

§ 214/2022

Svar på motion om att Ulricehamns kommun ska
erbjuda personalen möjlighet till minst fyra veckors
sammanhängande semester under årets alla dagar
Dnr 2021/612

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det inte föreligger något behov av att i samverkan
med personalorganisationerna ta fram förslag på regelverk då detta arbetssätt redan
tillämpas.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aira Eriksson (S) och Mattias Remar (S) att
arbetstagare ges möjlighet att få fyra veckors sammanhängande semester vid andra tillfällen
under året än juni – augusti.
De föreslår att förvaltningen i samverkan med personalorganisationerna tar fram ett förslag
och beslut om regelverk som innebär att personalen ges möjlighet till minst fyra veckor
sammanhängande semester under årets alla dagar.
Förvaltningen bedömer att motionen ska avslås med hänvisning till att det inte föreligger
något behov av att i samverkan med personalorganisationerna att ta fram förslag på
regelverk då detta arbetssätt redan tillämpas och förvaltningen har en öppen hållning till att
ge personalen i de personalgrupper som berörs av motionen möjligheter att förlägga sin
huvudsemester vid andra tillfällen än under perioden juni-augusti.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-05-10 från HR-chef
Motion om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst fyra
veckors sammanhängande semester under årets alla dagar

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det inte föreligger något behov av att i samverkan
med personalorganisationerna ta fram förslag på regelverk då detta arbetssätt redan
tillämpas.
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§ 215 Svar på motion om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till
65 år

§ 215/2022

Svar på motion om att sänka åldern för gratis
kollektivtrafik från 75 till 65 år
Dnr 2022/226

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till arbetet med budget för
2023.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP)
att lägsta ålder för fria resor med seniorkort inom kollektivtrafiken sänks från 75 till 65 år
samt att kommunen tar upp kostnaden för detta i budgeten för 2023.
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 33 st
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkort 65 år och i 19 av
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år.
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av mars 2022 totalt 1 797 registrerade seniorkort.
Kostnaden för kommunen är 2022 ca 400 000 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 enligt Västtrafik är utfallet i andra
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till
ca 1,5 miljoner kronor.
Förvaltningen har påbörjat beredning av nästa års budget. Slutligt beslut om budget för 2023
tas av kommunfullmäktige i slutet av året. I budgetbeslutet kan prövas om ökade kostnader
för seniorkort ska prioriteras i förhållande till andra angelägna utgifter.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2022-05-10 från tf samhällsbyggnadschef
Motion om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år
Sammanställning seniorkort per kommun
Ulricehamns kommun Kalkyl för fria resor för seniorer

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till arbetet med budget för
2023.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 37 av 71

§ 216 Svar på motion om sällanköpshandel på Rönnåsen etapp 2

§ 216/2022

Svar på motion om sällanköpshandel på Rönnåsen
etapp 2
Dnr 2022/136

Kommunstyrelsens beslut
Motionen återremitteras för att få en konsekvensbedömning av motionens intentioner.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (L) och Birgit Andersson (L) att
begränsningen att endast skrymmande sällanköpshandel tillåts på Rönnåsen etapp 2 stryks
så att all sällanköpshandel tillåts. Motionärerna argumenterar för att begränsningen,
tillsammans med bristen på annan kommunal tomtmark som är tillgänglig eller planerad för
sällanköpshandel, medför att potentiella etableringar av icke skrymmande sällanköpshandel
samt arbetstillfällen istället exporteras till andra kommuner.
Sällanköpshandeln omfattar de varor som konsumenten inhandlar mindre frekvent än
dagligvaror. I urvalshandeln ingår den typ av icke-skrymmande sällanköpsvaror som
konsumenten kan bära med sig från affären. Denna återfinns i större utsträckning i
stadskärnor. Volymhandeln utgörs istället av varor av skrymmande karaktär och återfinns
vanligtvis i externa lägen och kräver god tillgång till parkering.
I dagsläget pågår detaljplanearbete för Rönnåsen etapp 2. Syftet med detaljplanen är bland
annat att möjliggöra för sällanköpshandel med inriktning mot volymhandel. Denna
inriktning baseras på resultatet av det utredningsuppdrag som kommunstyrelsens
ordförande gav till förvaltningen under 2018. Utredningen färdigställdes genom rapporten
”Sällanköpshandelsområde – definition och lokalisering” och ett inriktningsbeslut för
Rönnåsen etapp 2 fattades av kommunstyrelsen 2018-12-18.
I kommunens översiktsplan Ulricehamn 2040, som vann laga kraft 2022-03-24, har
kommunen valt att fortsatt hålla sig till den strategi som i korthet innebär att sällanköp i
form av volymhandel ska koncentreras till Rönnåsen etapp 2, och att icke skrymmande
sällanköpshandel ska koncentreras till tätorternas centrala delar.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2022-05-17 från tf samhällsbyggnadschef
Motion om sällanköpshandel på Rönnåsen etapp 2
Inriktningsbeslut om volymhandelsområde
Utredning sällanköpshandel 2018-11-15

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 38 av 71

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att en etablering av icke skrymmande sällanköpshandel,
i ett sådant externt läge som Rönnåsen etapp 2 utgör, riskerar att konkurrera med
stadskärnans sällanköpshandel.

Förslag till beslut på mötet
Sten Selin (L) yrkar bifall till motionen.
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till Sten Selins (L) yrkande.
Mikael Levander (NU) yrkar att ärendet på återremitteras för att få en
konsekvensbeskrivning av motionens intentioner.
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU) yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller återremittera det.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 39 av 71

§ 217 Svar på motion gällande Ulricehamns biosfär Naturpark

§ 217/2022

Svar på motion gällande Ulricehamns biosfär
Naturpark
Dnr 2021/77

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till förväntade resurskrävande insatser och låga positiva
effekter en biosfär/naturpark med möjligheten att donera och plantera träd medför.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Halifax (M) att Ulricehamns kommun
tar initiativ för att det skapas ett område/bygger en plats med inspiration från ”Kristianstads
Naturrum Vattenriket”, och en park där det finns möjlighet för människor och organisationer
som vill donera och plantera träd, samt att förvaltningen undersöker vilka andra parter som
kan tänkas vara intresserade av detta.
Motionen avslås med hänvisning till de höga kostnader och låga positiva effekter en
biosfär/naturpark med möjligheten att donera och plantera träd medför.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-06-14 från kanslichef
Motion gällande Ulricehamns biosfär Naturpark

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till förväntade resurskrävande insatser och låga positiva
effekter en biosfär/naturpark med möjligheten att donera och plantera träd medför.

Förslag till beslut på mötet
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut eller
enligt Sebastian Gustavssons (M) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt ordförandens förslag till beslut.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 40 av 71

§ 218 Svar på motion om antagande av strategisk energi- och klimatplan

§ 218/2022

Svar på motion om antagande av strategisk energioch klimatplan
Dnr 2022/132

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses tillgodosedda med hänvisning till att det finns ett budgetuppdrag för
att påbörja ett arbete med en Energi- och klimatplan, nyligen antagen handlingsplan för
kommunens miljöarbete där en av åtgärderna är att införa ett miljöledningssystem som
integrerar miljöarbetet i alla verksamheter samt att rutiner för uppföljning och redovisning
av miljöarbetet omhändertas i kommande riktlinjer för miljöarbetet.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att kommunfullmäktige beslutar
att:
- Ta fram ett tydligt styrdokument – en strategisk energi- och klimatplan.
- Ta fram en plan för att integrera energi och klimatplanen i alla verksamheter
- Skapa rutiner för uppföljning och redovisning av energi- och klimatplanen
Motionens alla tre förslag anses tillgodosedda då:
o Beslut redan är taget om ett budgetuppdrag att påbörja ett arbete med en Energi- och
klimatplan
o I den av kommunstyrelsen nyligen beslutade handlingsplan för kommunens
miljöarbete är en av åtgärderna införandet av ett miljöledningssystem. Denna åtgärd
innebär att miljöarbetet integreras i den ordinarie verksamheten i hela förvaltningen.
Riktlinjer för miljöarbetet är under politisk behandling och en miljöarbetsgrupp föreslås få
ansvaret för uppföljning och redovisning av miljöarbetet, vilket kontinuerligt redovisas till
förvaltningsledningen.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-05-10 från kanslichef
Motion om antagande av strategisk energi- och klimatplan
Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses tillgodosedda med hänvisning till att det finns ett budgetuppdrag för
att påbörja ett arbete med en Energi- och klimatplan, nyligen antagen handlingsplan för
kommunens miljöarbete där en av åtgärderna är att införa ett miljöledningssystem som
integrerar miljöarbetet i alla verksamheter samt att rutiner för uppföljning och redovisning
av miljöarbetet omhändertas i kommande riktlinjer för miljöarbetet.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 41 av 71

§ 219 Pensionspolicy

§ 219/2022

Pensionspolicy
Dnr 2022/82

Kommunstyrelsens beslut
Pensionspolicy antas.
Tidigare styrdokument ”Avtalspension-policy för särskild avtalspension” och
”Pensionssparande genom löneavstående, löneväxling” upphävs.

Sammanfattning
Kommunen har sedan tidigare upprättat två styrdokument inom pensionsområdet;
1. Pensionspolicy
Särskild avtalspension
2. Löneväxling, riktlinjer
Förvaltningen ser ett behov av att inarbeta dessa i en pensionspolicy som beskriver och tar
ställning till alla pensionsförmåner som gäller för anställda och förtroendevalda i
Ulricehamns kommun.
I förvaltningens förslag till policy framgår vilka kollektivavtal som tillämpas, kompletteringar
av och avsteg från kollektivavtalen samt vilka bestämmelser som tillämpas för
förtroendevalda. Slutligen beskrivs den pensionsinformation som arbetsgivaren är skyldig att
ge till anställda samt hur kommunen tryggar sitt pensionsåtagande. Som en konsekvens av
förslaget föreslår förvaltningen att styrdokument ”Pensionspolicy, Särskild avtalspension”
och ”Löneväxling, riktlinjer” upphävs.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-05-25 från HR-chef
Pensionspolicy

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Pensionspolicy antas.
Tidigare styrdokument ”Avtalspension-policy för särskild avtalspension” och
”Pensionssparande genom löneavstående, löneväxling” upphävs.

Beslut lämnas till
HR-chef
Författningshandboken
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 42 av 71

§ 220 Revidering av regler för resekostnader vid högskolestudier

§ 220/2022

Revidering av regler för resekostnader vid
högskolestudier
Dnr 2022/404

Kommunstyrelsens beslut
Regler för resekostnader vid högskolestudier antas och ersätter tidigare regler.

Sammanfattning
Rabatt på bussresor för högskolestuderande beslutades av kommunstyrelsen 2001-01-04.
Beslutet innebar att det var möjligt för elever, som studerade på heltid, att ansöka om
rabatterade bussresor till och ifrån högskoleutbildningar. Rabatten innefattar ett bidrag på
50% av kostnaden för ett periodkort/månadskort.
I reglerna stod tidigare att endast elever som studerade i Borås respektive Jönköping har rätt
till bidraget. Denna mening är nu borttagen då beslutet i kommunstyrelsen från 2001-01-04
inte hänvisade till någon specifik studieort. I övrigt är revideringarna i dokumentet endast
mindre redaktionella ändringar. Ändringarna är markerat med gult och de som föreslås tas
bort är överstruket.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-06-08 från tf samhällsbyggnadschef
Regler för resekostnader vid högskolestudier

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Regler för resekostnader vid högskolestudier antas och ersätter tidigare regler.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 43 av 71

§ 221 Budget och verksamhetsplan 2023-2025 Tolkförmedling Väst

§ 221/2022

Budget och verksamhetsplan 2023-2025
Tolkförmedling Väst
Dnr 2022/395

Kommunstyrelsens beslut
Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst godkänns.

Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har översänt förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 för
samråd innan beslut av förbundets direktion. Enligt förbundsordningen ska årliga kostnader
minst täckas av årliga intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster
enligt självkostnadsprincipen. Det innebär en beräknad snitthöjning om 2,9 % för att nå en
budget i balans. Motsvarande höjning för 2022 var 2,7 %.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-06-09 från kanslichef
Protokollsutdrag
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst godkänns.

Beslut lämnas till
Tolkförmedling Väst

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 44 av 71

§ 222 Behovsutredning 2023-2025 miljöenheten

§ 222/2022

Behovsutredning 2023-2025 miljöenheten
Dnr 2022/353

Kommunstyrelsens beslut
Behovsutredningen för 2023-2025 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran
tas med för beaktande i budgetprocessen.

Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till
behovsutredningen av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-06-13 från kanslichef
MBN beslut § 75 behovsutredningar
Behovsutredning 2023-2025 miljöenheten

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Behovsutredningen för 2023-2025 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran
tas med för beaktande i budgetprocessen.

Beslut lämnas till
Miljö- och byggnämnden
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 45 av 71

§ 223 Behovsutredning byggenheten 2023-2025

§ 223/2022

Behovsutredning byggenheten 2023-2025
Dnr 2022/352

Kommunstyrelsens beslut
Behovsutredning för 2023-2025 för byggenheten och miljö- och byggnämndens begäran tas
med i beaktande i budgetprocessen.

Sammanfattning
Miljö- och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till
behovsutredningen av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-06-13 från kanslichef
MBN beslut § 75 behovsutredningar
Behovsutredning 2023-2025 byggenheten

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Behovsutredning för 2023-2025 för byggenheten och miljö- och byggnämndens begäran tas
med i beaktande i budgetprocessen.

Beslut lämnas till
Miljö- och byggnämnden
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 46 av 71

§ 224 Avtal med Navet science center i Borås

§ 224/2022

Avtal med Navet science center i Borås
Dnr 2022/386

Kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun ingår ett avtal om samarbete med Navet science center i Borås från
och med den 1 januari 2023.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att teckna avtal.

Sammanfattning
Navet science center i Borås har i skrivelse daterad den 30 mars 2022 framfört en önskan om
att från och med 2023 ingå ett avtal om samarbete med Ulricehamns kommun.
Förvaltningen ställer sig positiv till ett samarbete med Navet science center i Borås och
föreslår att avtal tecknas.
Vid en beräkning av kostnaden för Ulricehamns kommun utgår Navet från antalet barn i
åldrarna 5 till och med 19 år och som är folkbokförda i kommunen. Antalet barn
multipliceras med en summa per barn, i dagsläget 120 kronor. Hittills har priset justerats
årligen utifrån en procentsats om 2,5 procent per år.
Antalet barn i åldrarna 5 till och med 19 år och som är folkbokförda i Ulricehamns kommun
uppgår i dagsläget till cirka 4 300 barn. Utifrån det nu aktuella beloppet per barn och
procentsatsen för en prisjustering, kommer kostnaden för Ulricehamns kommun att uppgå
till cirka 530 000 kronor för 2023 när kommunen tecknar ett avtal med Navet.
I arbetet med budgeten för 2023 ses kostnaden som ett utökat anslag.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Tjänsteskrivelse 2022-06-01 från barn- och utbildningschef
Erbjudande om att ingå avtal med Navet ULRICEHAMN
Affärsplan Navet science center 2022-2025
Avtalskommun Så kan du använda Navet
Rörlig del - Navets smörgåsbord

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun ingår ett avtal om samarbete med Navet science center i Borås från
och med den 1 januari 2023.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att teckna avtal.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 47 av 71

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef Förskola
Verksamhetschef Grundskola
Verksamhetschef skolområde Tingsholm
Ekonomifunktionen

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 48 av 71

§ 225 Samverkansavtal - Naturbruksutbildning 2023-2026

§ 225/2022

Samverkansavtal - Naturbruksutbildning 2023-2026
Dnr 2022/396

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet om naturbruksutbildningar 2023 – 2026
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningschefen att teckna avtalet.

Sammanfattning
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner inom länet har sedan 1999 ett
samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid bildandet av regionen och den
skatteväxling som då gjordes. Med jämna mellanrum har samverkansavtalet förnyats och det
nu gällande avtalet gäller under perioden 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.
Kommunernas gemensamma samverkansaktör inom Västra Götaland (VästKom) har
tillsammans med VGR utarbetat ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar.
I det bifogade avtalet har några tekniska justeringar gjorts jämfört med avtalsförslaget som
remitterades under våren 2022. Justeringarna har gjorts i syfte att ytterligare förtydliga
parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk. En skrivning om att
en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en
modern och rättvis ekonomisk modell har tillkommit.
Det nya samverkansavtalet skickas för godkännande och undertecknande och är tänkt att
träda i kraft den 1 januari 2023.
Förvaltningen har inget att invända mot den skrivning som har tillkommit i avtalet och
ställer sig således positiv till samverkansavtalet.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-08-11 från barn- och utbildningschef
Godkännande av samverkansavtal - Naturbruksutbildning 2023-2026

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet om naturbruksutbildningar 2023 – 2026
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningschefen att teckna avtalet.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 49 av 71

Förslag till beslut på mötet
Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslut lämnas till
Västra Götalandsregionen
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef skolområde Tingsholm

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 50 av 71

§ 226 Kommunal medfinansiering av projekt- och finansieringslots,
Boråsregionen

§ 226/2022

Kommunal medfinansiering av projekt- och
finansieringslots, Boråsregionen
Dnr 2022/347

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillför verksamheten för kultur och fritid 62 tkr från kontot KS oförutsett
för att kunna medfinansiera projekt- och finansieringslots, Boråsregionen samt återkopplar
med positivt svar.

Sammanfattning
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 2021
från 1 550 tkr till 2 050 tkr. Förbundet ska med stöd av medlen säkra processledning och
samordning av följande prioriteringar: processledning Kulturstrategi Västra Götaland,
processledning flernivåsamverkan samt en ny funktion projekt- och finansieringsutveckling
vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som
leder till regional utveckling med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd.
En förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr från regionens
kulturnämnd är att kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande belopp enligt
överenskommelsen.
Ulricehamns kommun behöver svara positivt på Boråsregionen förfrågan samt avsätta 62 tkr
för att medfinansiera de 500 tkr som krävs för motfinansiering. Summan är uträknad efter
invånare i kommuner och bygger på att alla kommuner bidrar enligt den uträknade
fördelningen baserad på kommuninvånare. Verksamheten för kultur och fritid har inte
möjlighet att avsätta medel från sin egen budget utan medel behöver tillföras från
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2022-06-14 från servicechef
Boråsregionen Ärende för vidare hantering - Finansieringslots kultur
Protokollsutdrag § 29 220429 Finansieringslots kultur
Boråsregionen rapport finaniseringslots kultur

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillför verksamheten för kultur och fritid 62 tkr från kontot KS oförutsett
för att kunna medfinansiera projekt- och finansieringslots, Boråsregionen samt återkopplar
med positivt svar.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 51 av 71

Beslut lämnas till
Servicechef
Ekonomichef
Kultur- och fritidschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 52 av 71

§ 227 Medfinansiering Leader Sjuhärad 2023-2027

§ 227/2022

Medfinansiering Leader Sjuhärad 2023-2027
Dnr 2022/425

Kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun avsätter medel i budget för medfinansiering av ny programperiod för
Leader Sjuhärad 2023-2027 med 491 610 kronor per år.

Sammanfattning
Leader Sjuhärad står inför en ny programperiod inom EU (2023–2027). Jordbruksverket har
prioriterat strategin och meddelat att budget om 45 986 347 kronor tilldelas för åren 2023–
2027. En förutsättning för att ta del av budgeten är medfinansiering från Sjuhärads åtta
kommuner om totalt 15 175 494 kronor. Ulricehamns kommuns medfinansiering uppgår till
491 610 kr per år.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-06-30 från kommunchef
Information 2023-2027 Ulricehamns kommun
Medfinansieringsintyg Ulricehamn kommun

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun avsätter medel i budget för medfinansiering av ny programperiod för
Leader Sjuhärad 2023-2027 med 491 610 kronor per år.

Beslut lämnas till
Leader Sjuhärad
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 53 av 71

§ 228 Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - Kvinno- och tjejjouren Borås

§ 228/2022

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - Kvinno- och
tjejjouren Borås
Dnr 2022/457

Kommunstyrelsens beslut
Kvinno- och tjejjouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 300 000 kronor.
Budget finansieras inom budget 2022 för individ- och familjeomsorgen.

Sammanfattning
Kvinno- och tjejjouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare
för 2022. Kvinno- och tjejjouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i
nära relationer. Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och
Ulricehamns kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinno- och tjejjouren finansierat sin
verksamhet i första hand genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinnooch tjejjouren i Borås ansökan om verksamhetsbidrag för 2022.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-06-29 från socialchef
Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - kvinno- och tjejjouren Borås

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kvinno- och tjejjouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 300 000 kronor.
Budget finansieras inom budget 2022 för individ- och familjeomsorgen.

Beslut lämnas till
Kvinno- och tjejjouren i Borås
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 54 av 71

§ 229 Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - Kvinnojouren Ulricehamn

§ 229/2022

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - Kvinnojouren
Ulricehamn
Dnr 2022/286

Kommunstyrelsens beslut
Kvinnojouren Ulricehamn beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 100 000 kronor.
Bidraget finansieras inom budget 2022 för kommunstyrelsens oförutsett.

Sammanfattning
Kvinnojouren Ulricehamn har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för
2022. Kvinnojouren arbetar med våldsutsatta kvinnor, och de som identifierar sig som
kvinnor, och deras barn. Kvinnojouren Ulricehamn är en nystartad kvinnojour som bildades
år 2020. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren Ulricehamn ansökan om verksamhetsbidrag
för 2022.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-06-29 från socialchef
Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - Kvinnojouren Ulricehamn

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kvinnojouren Ulricehamn beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 100 000 kronor.
Bidraget finansieras inom budget 2022 för kommunstyrelsens oförutsett.

Förslag till beslut på mötet
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslut lämnas till
Kvinnojouren Ulricehamn
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 55 av 71

§ 230 Inlösen av Ryttershov 2

§ 230/2022

Inlösen av Ryttershov 2
Dnr 2022/274

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för inlösen av Ryttershov 2, 3,1 mnkr, kan finansieras via avsatta medel
för markförvärv och /eller exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022.
Driftanslag för drift och underhåll av byggnad och grönytor om 83 tkr/år beaktas i budgeten
2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inlösen av Ryttershov 2, 3,1 mnkr.
Investeringen möjliggör ett bättre nyttjande av området med möjlighet till bland annat ny
trafik-, parkering-, gång- och cykelvägslösning.
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.
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2023.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7

Tjänsteskrivelse 2022-06-29 från tf samhällsbyggnadschef
Begäran om inlösen Ryttershov 2
Värdeutlåtande Ryttershov 2
Köpekontrakt
Redogörelse Ryttershov 2
Yttrande från bygg över Ryttershov 2, 2022-06-20
Kalkyl

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för inlösen av Ryttershov 2, 3,1 mnkr, kan finansieras via avsatta medel
för markförvärv och /eller exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022.
Driftanslag för drift och underhåll av byggnad och grönytor om 83 tkr/år beaktas i budgeten
2023.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 56 av 71

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 57 av 71

§ 231 Ansökan om investeringsmedel för installation av solceller vid Hössna och
Vegby skola

§ 231/2022

Ansökan om investeringsmedel för installation av
solceller vid Hössna och Vegby skola
Dnr 2022/409

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för installation av solceller vid Hössna och Vegby skola, 1,5 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i
investeringsbudgeten för 2022.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av solceller vid Hössna och
Vegby skola, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör att installera solcellsanläggningar vid
skolorna i Hössna och Vegby. Det finns option som omfattar installation av
solcellsanläggning inklusive erforderlig kanalisation, kraft och teleinstallationer att avropa i
respektive entreprenad som pågår vid skolorna Anläggningarna är projekterade och
förfrågningsunderlag har upprättats av kommunens upphandlade elkonsult.
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 beräknas

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-06-19 från servicechef
Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för installation
av solceller vid Hössna och Vegby skola

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för installation av solceller vid Hössna och Vegby skola, 1,5 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i
investeringsbudgeten för 2022.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 58 av 71

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Verksamhetschef fastighet

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 59 av 71

§ 232 Ansökan om ytterligare projekteringsmedel till ett nytt vård- och
omsorgsboende och förskola i Gällstad

§ 232/2022

Ansökan om ytterligare projekteringsmedel till ett
nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad
Dnr 2018/28

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel för fortsatt projektering beviljas.
Investeringsmedel för nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad, 2,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i
Gällstad i investeringsbudgeten för 2022.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för nytt vård- och omsorgsboende och förskola
i Gällstad, 2,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera mark och förändringar enligt
beslut om ”Avsteg från funktionsprogrammet vård- och omsorgsboende Gällstadgården”
(Dnr 2021/660).
Projekteringen behöver göras om i de delar som berörs av belysning och badrum.
Dygnsrytmbelysning skall ersätta nuvarande lösning. Badrum skall inredas med funktionell
inredning som höjer brukarens självständighet och därigenom förbättrar arbetsmiljön för
boendets personal.
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.
Investeringskalkyl upprättas när medel för genomförande söks, varför inte heller några
driftskostnadskonsekvenser har beräknats i detta skede.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2022-06-19 från servicechef

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel för fortsatt projektering beviljas.
Investeringsmedel för nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad, 2,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i
Gällstad i investeringsbudgeten för 2022.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 60 av 71

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Verksamhetschef fastighet

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 61 av 71

§ 233 Svar på medborgarförslag om åtgärder för personer med psykisk ohälsa

§ 233/2022

Svar på medborgarförslag om åtgärder för personer
med psykisk ohälsa
Dnr 2021/273

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan finns aktiviteter inom
Ulricehamns kommun som uppfyller förslaget från medborgaren.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rose-Marie Larsson att kommunen
behöver göra något för personer som inte mår bra psykiskt. En lokal där personer med
psykisk ohälsa kan träffas och göra aktiviteter ihop som exempelvis fika, laga mat pyssla samt
prata och förstå sjukdomen.
Förvaltningen föreslår att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det redan finns
aktiviteter inom Ulricehamns kommun som uppfyller förslaget från medborgaren.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-05-05 från socialchef
Medborgarförslag om åtgärder för personer med psykisk ohälsa

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan finns aktiviteter inom
Ulricehamns kommun som uppfyller förslaget från medborgaren.

Beslut lämnas till
Rose-Marie Larsson
Socialchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 62 av 71

§ 234 Svar på medborgarförslag om fågeltorn vid Ätrans mynning ut i Åsunden

§ 234/2022

Svar på medborgarförslag om fågeltorn vid Ätrans
mynning ut i Åsunden
Dnr 2021/532

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslaget går emot strandskyddets syfte.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Karin Alsing att kommunen sätter upp ett fågeltorn vid
Ätrans mynning i Åsunden.
Det aktuella området omfattas av strandskydd, det innebär att en mängd åtgärder är
förbjudna. Det är troligt att fågeltornet kommer att omfattas av förbuden och det kräver
således en beviljad strandskyddsdispens. Troligen kommer även arbetet med vägen ut till
fågeltornet att kräva dispens eftersom det innebär en förändring av livsmiljöerna för växter
och djur.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-04-13 från servicechef
Medborgarförslag om fågeltorn vid Ätrans mynning ut i Åsunden
Utlåtande om miljö och säkerhet gällande fågeltorn vid Ätrans
mynning ut i Åsunden

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslaget går emot strandskyddets syfte.

Beslut lämnas till
Karin Alsing
Servicechef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 63 av 71

§ 235 Svar på medborgarförslag om att förlänga cykelbanan som leder fram till
Pinebo

§ 235/2022

Svar på medborgarförslag om att förlänga cykelbanan
som leder fram till Pinebo
Dnr 2022/218

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt utmed det statliga vägnätet,
upptagna i kommunens cykelplan, bedöms komma fler människor till nytta i form av säkrare
väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan sträckan utmed väg 1739 öster om
Pinebo blir aktuell.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Petra Hjalmarsson att det byggs en
gång- och cykelbana utmed väg 1739 (Grönahögsvägen) mellan Pinebo och korsningen med
väg 1736 vid Kilahemmet.
Väg 1739 mellan Pinebo och Kilahemmet är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig
väghållare. Utbyggnad av gång- och cykelbana utmed det statliga vägnätet ska i första hand
finansieras inom den regionala infrastrukturplanen, där investeringsutrymmet för nya gångoch cykelvägar är begränsat. Sträckan finns inte med bland de objekt som är aktuella att
bygga ut under åren 2022 – 2026.
Den föreslagna sträckan är ca 4,4 km lång. Med stöd av Trafikverkets schablonkostnader
uppskattas kostnaden för att bygga gång- och cykelbana till ca 28 miljoner kronor. I
anslutning till sträckan saknas tydliga större målpunkter. Utmed vägen och anslutande
mindre vägar finns ca 25 bostäder. Närmsta grundskola ligger inte inom cykelavstånd. Vägen
trafikeras av färre än 500 fordon per dygn.
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1739 finns inte med i kommunens cykelplan. I
cykelplanen finns andra sträckor, både utmed statliga och kommunala vägar, som bedöms
komma fler människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör
utföras innan den nu föreslagna sträckan kan bli aktuell.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-05-17 från tf samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om att förlänga cykelbanan som leder fram till Pinebo

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 64 av 71

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt utmed det statliga vägnätet,
upptagna i kommunens cykelplan, bedöms komma fler människor till nytta i form av säkrare
väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan sträckan utmed väg 1739 öster om
Pinebo blir aktuell.

Beslut lämnas till
Petra Hjalmarsson
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 65 av 71

§ 236 Svar på medborgarförslag om avgränsning mellan Stadsskogens förskolas
parkering och Grönahögsvägen

§ 236/2022

Svar på medborgarförslag om avgränsning mellan
Stadsskogens förskolas parkering och
Grönahögsvägen
Dnr 2022/217

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att barn i förskoleålder inte bör vistas
ensamma i trafiken utan tillsyn. Trafikmiljön omkring parkeringen till Stadsskogens förskola
är inte särskilt riskutsatt som medför skäl att uppföra räcke eller staket mot Grönahögsvägen.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Lina Ljungqvist att ett räcke eller staket sätts upp mellan
parkeringen vid Stadsskogens förskola och Grönahögsvägen så att barn inte lika lätt kan
springa ut i trafiken. Det är nu tillåtet att köra 40 km / tim på vägen och det finns ingen
avgränsning alls mellan parkeringen och vägen. Barn kan lätt springa rakt ut i trafiken.
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun verkställdes i april 2021 och hastigheten utanför
förskolan vid Grönahögsvägen höjdes från 30 km/h till 40 km/h. Enligt mätning av
hastigheten utanför skolan som genomfördes under mars 2021 innan förändringen var
medelhastigheten 41 km/h, och någon reell hastighetsförändring har därefter inte kunnat
påvisas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-05-13 från tf samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om avgränsning mellan Stadsskogens förskola

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att barn i förskoleålder inte bör vistas
ensamma i trafiken utan tillsyn. Trafikmiljön omkring parkeringen till Stadsskogens förskola
är inte särskilt riskutsatt som medför skäl att uppföra räcke eller staket mot Grönahögsvägen.

Beslut lämnas till
Lina Ljungqvist
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 66 av 71

§ 237 Svar på medborgarförslag om en utomhusscen i närheten av Ulricaparken

§ 237/2022

Svar på medborgarförslag om en utomhusscen i
närheten av Ulricaparken
Dnr 2021/413

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses delvis vara tillgodosett med hänvisning till beredande utskottets
beslut om att bevilja investeringsmedel till en liten scen för barnkultur som kommer att
finnas i Ulricaparken.
Medborgarförslagets avslås i den del som avser en scen med trägolv som möjliggör för
dansträning, kurs och tävlingar med hänvisning till att det blir kostsamt samt att fria ytor i
Ulricaparken bör bevaras.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Annette Holmberg att en scen med
ett trägolv byggs nånstans i närheten av Ulricaparken. Scenen kan utnyttjas till exempel till
musikframträdande, trolleri för barn, dansmusik, tal med mera. Dansklubben Buggie saknar
en sådan yta i dagsläget. De önskar utomhusträning/kurs på sommarhalvåret. Viktigast för
dem är behov av ström och trägolv. Buggie skulle i så fall även kunna anordna enklare
danstävlingar för att bidra med ett folkligt ”liv och rörelse” på stan. Annette Holmberg ger
som exempel att bygga ett liknande trägolv och scen som finns i Badhusparken i Vara.
Beredande utskottet beslutade 2022-01-20 § 6 att bevilja ansökan om investeringsmedel för
en liten scen i Ulricaparken. Investeringen möjliggör för att en liten scen för barnkultur
kommer på plats med el och accesspunkter för event. Arbetet med den lilla scenen pågår i
form av upphandling med mera. I investeringsbudgeten för 2022 finns också planer för inköp
av mobil scen.
För att bygga ytterligare permanenta utomhusscener krävs medel, dels som investering men
även i underhåll. Ritningar på den scen och trägolv som nämns och som finns i
Badhusparken i Vara har tittats på och verksamhet fastighet bedömer att ett liknande bygge
kan kosta över 1 mnkr. Den fria gräsyta som finns kvar i Ulrikaparken bör bevaras för
spontan lek, rörelse och rekreation.
Förvaltningen anser att medborgarförslaget kan anses vara delvis tillgodosett med
hänvisning till beredande utskottets beslut om att bevilja investeringsmedel till en liten scen
för barnkultur som kommer att finnas i Ulricaparken. Den del av medborgarförslaget som
avser en scen med trägolv som möjliggör för dansträning, kurs och tävlingar avslås med
hänvisning till att det blir kostsamt samt att fria ytor i Ulricaparken bör bevaras.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 67 av 71

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-04-26 från servicechef
Medborgarförslag om en utomhusscen i närheten av Ulricaparken

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses delvis vara tillgodosett med hänvisning till beredande utskottets
beslut om att bevilja investeringsmedel till en liten scen för barnkultur som kommer att
finnas i Ulricaparken.
Medborgarförslagets avslås i den del som avser en scen med trägolv som möjliggör för
dansträning, kurs och tävlingar med hänvisning till att det blir kostsamt samt att fria ytor i
Ulricaparken bör bevaras.

Beslut lämnas till
Annette Holmberg
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
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§ 238 Svar på medborgarförslag om att utöka stranden vid Sturebadet

§ 238/2022

Svar på medborgarförslag om att utöka stranden vid
Sturebadet
Dnr 2021/490

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen i ett första skede går vidare med ansökan
till miljöenheten i kommunen samt Länsstyrelsen för utökning av stranden vid Sturebadet.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Svantesson att utöka stranden
vid Sturebadet.
Att utöka stranden vid Sturebadet innebär att man plockar bort sten som idag ligger norr om
sandstranden, och fyller kanten med sand. Badplatsen är en populär plats under
sommarhalvåret där många samlas för att bada och leka vid Ulricaparkens lekplats. Vid en
utökning av stranden är förslaget från fritid att också bygga ytterligare två bryggor så att det
blir en u-formad brygga.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-07-13 från servicechef
Medborgarförslag om att utöka stranden vid Sturebadet

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen i ett första skede går vidare med ansökan
till miljöenheten i kommunen samt Länsstyrelsen för utökning av stranden vid Sturebadet.

Beslut lämnas till
Karin Svantesson
Servicechef
Kultur och fritidschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 239 Svar på medborgarförslag om att sätta upp nät mellan trädgårdar och
kommunens mark

§ 239/2022

Svar på medborgarförslag om att sätta upp nät mellan
trädgårdar och kommunens mark
Dnr 2022/63

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen under
hösten kommer att åtgärda och säkra upp miljön kring området.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lena Larsson att de boende behöver
hjälp att säkra upp miljön runt den befintliga tennisbanan som också spolas upp till isbana
under vintern. Genom att förvaltningen sätter upp ett nät mot trädgårdarna på
kvartersidrottsplatsen så undviks det att komma in puckar i trädgården, så anses
medborgarförslaget vara tillgodosett.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-04-07 från servicechef
Medborgarförslag om att sätta upp nät mellan trädgårdar och kommunens mark

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen under
hösten kommer att åtgärda och säkra upp miljön kring området.

Beslut lämnas till
Lena Larsson
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 240 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-09-08

§ 240/2022

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-0908
Dnr 2021/624

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
1 Protokoll Styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus 2022-05-22
Lägesrapport – Projekt Närsjukhus Skene – maj 2022
2 Protokoll Delregionalt Politiskt Samråd (DPS) 2022-05-10
Avgiftsförändring Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
3 Protokoll Samverkansnämnd IT 2022-05-20
4 Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnden 2022-06-01
Uppföljning tertial 1 - Bygg
Uppföljning tertial 1 – Miljö
5 Sveriges kommuner och regioner 2022-06-10
Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024
6 Protokoll Förbundsstyrelsen Sjuhärads samordningsförbund 2022-06-01
Tertialrapport 1
7 Protokoll Direktionen Sjuhärads kommunalförbund 2022-06-03
Tertialrapport efter april samt prognos 2022
8 Protokoll Direktionen Sjuhärads kommunalförbund 2022-06-03
§§39–48, 50–58
§ 30 Yttrande granskningsremiss lokaliseringsutredningen
9 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-06-03
§§ 42–53
§ 49 Taxor för SÄRFs myndighetsutövning (Dnr. 2022.000418)
10 Protokoll regionfullmäktige 2022-06-13
§ 137 Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan l
länets 49 kommuner och region Västra Götaland
§ 138 Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård
§ 143 Sammanträdestider 2023 för regionfullmäktige
11 Viskan 2021, Viskans vattenråd
12 Protokoll årsmöte Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening 2022-05-10
13 Protokollsutdrag Styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus § 52 Förstudierapport – Skene
Närsjukhus
14 Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnden 2022-06-29
Revidering av delegationsordning och delegater
15 Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2022-07-27
Riktlinjer för golvbrunnar, reningsanordningar och bortledning av vatten från byggnader
och verksamheter
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-08
Sida 71 av 71
§ 138 Riktlinjer för golvbrunnar, reningsanordningar och bortledning av vatten från
byggnader och verksamheter

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

