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§ 168 Information 

  
 
 
§ 168/2022 
 

Information 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden. 
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§ 169 Motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av 

batterifabrik i Lockryd 

  
 
 
§ 169/2022 
 

Motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid 
etablering av batterifabrik i Lockryd 
Dnr 2022/504 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen och NUAB får i 
uppdrag att utreda och kartlägga vilka nyttor som till exempel bostadstillväxt/inflyttning och 
positiv påverkans på näringslivet en etablering av batterifabrik i Lockryd skulle innebära för 
Ulricehamns kommun. Resultatet ska sen redovisas till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av batterifabrik i Lockryd 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 170 Motion om hundrastgård i Stadsparken 

  
 
 
§ 170/2022 
 

Motion om hundrastgård i Stadsparken 
Dnr 2022/564 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att en hundrastgård 
uppförs i Stadsparken. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion om hundrastgård i Stadsparken 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 171 Motion gällande en cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared 

  
 
 
§ 171/2022 
 

Motion gällande en cykelväg på gammal banvall från 
Pinebo till Kinnared 
Dnr 2022/565 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen gör en 
cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared och formar ett avtal med markägare 
om att anlägga en hårt packad grusväg till Kinnared från Pinebo. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion gällande en cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 172 Motion om att ge elkunderna till Ulricehamns Energi en bra återbäring 

  
 
 
§ 172/2022 
 

Motion om att ge elkunderna till Ulricehamns Energi 
en bra återbäring 
Dnr 2022/566 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen beslutar att 
en del av överskottet inte bara går till Holdingbolaget (som bl.a delar ut dessa pengar till 
Näringsliv Ulricehamn AB) utan också går tillbaka och ger en rejäl återbäring till alla 
elkunder. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion om att ge elkunderna till Ulricehamns Energi en bra återbäring 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 173 Medborgarförslag om ändrade regler för arvode till mäklare vid 

försäljning av kommunala tomter 

  
 
 
§ 173/2022 
 

Medborgarförslag om ändrade regler för arvode till 
mäklare vid försäljning av kommunala tomter 
Dnr 2022/454 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göran Bodenhem att reglerna för 
arvode till mäklare vid försäljning av kommunala tomter ändras. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ändrade regler för arvode till mäklare vid försäljning av 

kommunala tomter 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Göran Bodenhem  
Kommunstyrelsen 
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§ 174 Medborgarförslag om att anlägga en toalett vid Stadsparken 

  
 
 
§ 174/2022 
 

Medborgarförslag om att anlägga en toalett vid 
Stadsparken 
Dnr 2022/469 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Marcus Tidebrink att det anläggs en 
toalett vid stadsparkens nya lekplats, likt den som finns vid Ulrikaparken. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att anlägga en toalett vid Stadsparken 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Marcus Tidebrink  
Kommunstyrelsen 
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§ 175 Medborgarförslag om ett stoppdatum av försäljning av nya fossildrivna 

produkter 

  
 
 
§ 175/2022 
 

Medborgarförslag om ett stoppdatum av försäljning 
av nya fossildrivna produkter 
Dnr 2022/471 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att det sätts ett 
stoppdatum av försäljning av nya fossildrivna produkter.  
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ett stoppdatum av försäljning av nya fossildrivna produkter 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kjell Arvidsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 176 Medborgarförslag om busskort som även gäller under lov till alla 

skolungdomar 

  
 
 
§ 176/2022 
 

Medborgarförslag om busskort som även gäller under 
lov till alla skolungdomar 
Dnr 2022/473 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jessica Linderos Sundberg att alla 
skolungdomar i Ulricehamns kommun ska få busskort som även gäller under samtliga lov. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om busskort som även gäller under lov till alla skolungdomar 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Jessica Linderos Sundberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 177 Medborgarförslag om hampaodling och en stor solpark där privatpersoner 

ska kunna investera i solceller 

  
 
 
§ 177/2022 
 

Medborgarförslag om hampaodling och en stor 
solpark där privatpersoner ska kunna investera i 
solceller 
Dnr 2022/477 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson en hampaodling och 
en stor solpark där privatpersoner ska kunna investera i solceller. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hampaodling och en stor solpark där privatpersoner ska kunna 

investera i solceller 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kjell Arvidsson 
Kommunstyrelsen 
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§ 178 Medborgarförslag om ställplatser och servicehus vid Lassalyckan 

  
 
 
§ 178/2022 
 

Medborgarförslag om ställplatser och servicehus vid 
Lassalyckan 
Dnr 2022/482 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Sturesson att det blir 
ställplatser med servicehus uppe vid Lassalyckan för att locka turister både sommartid och 
kanske vintertid. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ställplatser och servicehus vid Lassalyckan 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Peter Sturesson 
Kommunstyrelsen 
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§ 179 Medborgarförslag om blomlådor/förhinder på småvägarna i byarna 

  
 
 
§ 179/2022 
 

Medborgarförslag om blomlådor/förhinder på 
småvägarna i byarna 
Dnr 2022/485 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Caroline Johansson att 
blomlådor/förhinder placeras ut på småvägarna i byarna.  
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om blomlådor/förhinder småvägarna i byarna 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 

Beslutet lämnas till 
Caroline Johansson 
Kommunstyrelsen 
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§ 180 Medborgarförslag om fler farthinder på Sträckåsvägen 

  
 
 
§ 180/2022 
 

Medborgarförslag om fler farthinder på Sträckåsvägen 
Dnr 2022/496 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.  
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Julia Sjö att Sträckåsvägen ska få fler 
farthinder av någon form.  
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om fler farthinder på Sträckåsvägen 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.  
 
 
 

Beslut lämnas till 
Julia Sjö 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-09-29 

Sida 18 av 51 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 181 Medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på Brunnvägen 

  
 
 
§ 181/2022 
 

Medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på 
Brunnvägen 
Dnr 2022/497 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Catarina Coutinho Axelsson att 
hastighetssänkande åtgärder på Brunnvägen.  
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på Brunnvägen 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Catarina Coutinho Axelsson 
Kommunstyrelsen 
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§ 182 Medborgarförslag om övergångsställe mellan Götaplatsen och korset 

Sanatorievägen/Tre rosors väg 

  
 
 
§ 182/2022 
 

Medborgarförslag om övergångsställe mellan 
Götaplatsen och korset Sanatorievägen/Tre rosors 
väg 
Dnr 2022/513 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Wengbrand att det anläggs ett 
övergångsställe mellan Götaplatsen och korset Sanatorievägen/Tre rosors väg. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om övergångsställe mellan Götaplatsen och korset 

Sanatorievägen/Tre rosors väg 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Malin Wengbrand  
Kommunstyrelsen 
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§ 183 Medborgarförslag om inackorderingstillägg/resebidrag även för elever i 

årskurs 9 

  
 
 
§ 183/2022 
 

Medborgarförslag om inackorderingstillägg/resebidrag 
även för elever i årskurs 9 
Dnr 2022/532 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Helena Hellqvist att det rådande 
inackorderingstillägg som gäller för gymnasieskolan även ska gälla för elever i årskurs 9.  
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om inackorderingstillägg/resebidrag även för elever i årskurs 9 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Helena Hellqvist  
Kommunstyrelsen 
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§ 184 Medborgarförslag om mindre discgolfbana i Hökerum 

  
 
 
§ 184/2022 
 

Medborgarförslag om mindre discgolfbana i Hökerum 
Dnr 2022/538 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Robin Schelin att det byggs en 
mindre discgolfbana i Hökerum. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om mindre discgolfbana i Hökerum 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Robin Schelin  
Kommunstyrelsen 
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§ 185 Medborgarförslag om att utöka pendelparkeringen vid Hökerumsmotet 

  
 
 
§ 185/2022 
 

Medborgarförslag om att utöka pendelparkeringen 
vid Hökerumsmotet 
Dnr 2022/556 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rebecka Möllberg att 
pendelparkeringen vid Hökerumsmotet utökas. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att utöka pendelparkeringen vid Hökerumsmotet 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Beslutet lämnas till 
Rebecka Möllberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 186 Medborgarförslag om garage till ungdomar med epatraktorer mm. 

  
 
 
§ 186/2022 
 

Medborgarförslag om garage till ungdomar med 
epatraktorer mm. 
Dnr 2022/573 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Michael Vigren att kommunen 
hjälper till med en lokal till ungdomar där de kan skruva med sina fordon och umgås. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om garage till ungdomar med epatraktorer mm. 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Michael Vigren  
Kommunstyrelsen 
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§ 187 Medborgarförslag om att bredda pendelparkeringen vid Hökerumsmotet 

  
 
 
§ 187/2022 
 

Medborgarförslag om att bredda pendelparkeringen 
vid Hökerumsmotet 
Dnr 2022/576 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikaela Ivarsson att 
pendelparkeringen vid Hökerumsmotet breddas då det inte finns tillräckligt med 
parkeringsplatser för de som pendlar. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bredda pendelparkeringen vid Hökerumsmotet 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Mikaela Ivarsson  
Kommunstyrelsen 
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§ 188 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

  
 
 
§ 188/2022 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 2022/371 

 
 

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  

• Skapa helhetssyn och samordning  

• Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet  
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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. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 202 
2 Tjänsteskrivelse 2022-06-17 från kanslichef 
3 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

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. 
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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. 

 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar som tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut att 
följande mening: ”Förslaget ska läggas fram för beslut i 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i maj vid valår” läggs till efter meningen: 
”Arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och 
arvoden för kommunens förtroendevalda.”  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut, och finner att så är fallet. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser bifalla eller avslå Mikael Levanders 
(NU) tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael 
Levanders (NU) tilläggsyrkande.  
 

Reservation    
Mikael Levander reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Författningshandboken 
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§ 189 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

  
 
 
§ 189/2022 
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2022/372 

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 203 
2 Tjänsteskrivelse 2022-06-17 från kanslichef 
3 Kommunstyrelsens reglemente 

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

 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Författningshandboken 
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§ 190 Riktlinjer för politisk organisation 

  
 
 
§ 190/2022 
 

Riktlinjer för politisk organisation 
Dnr 2022/373 

 
 

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 Lagrum Delegat Anmärkning 

3.xx Fatta beslut i 
investeringsärenden upp till 
den beloppsgräns som 
fastställs i kommunens 
ekonomiska styrprinciper  

 Beredande 
utskottet 

 

9.x Godkännande av 
planförslag innan utskick 
för granskning 

 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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 204 
2 Tjänsteskrivelse 2022-06-17 från kanslichef 
3 Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022 

 

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 Lagrum Delegat Anmärkning 

3.xx Fatta beslut i 
investeringsärenden upp till 
den beloppsgräns som 
fastställs i kommunens 
ekonomiska styrprinciper  

 Beredande 
utskottet 

 

9.x Godkännande av 
planförslag innan utskick 
för granskning 

 Beredande 
utskottet 

Avser 
standardförfarande 

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

 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Författningshandboken 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-09-29 

Sida 31 av 51 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 191 Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar 

  
 
 
§ 191/2022 
 

Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar 
Dnr 2022/380 

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 205 
2 Tjänsteskrivelse 2022-06-17 från kanslichef 
3 Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar 
4 Praktiskt arbetssätt för medborgardialog i Ulricehamns kommun 

 

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. 
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Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Sektorschefer 
Chefer för stabsfunktioner 
Författningshandbok 
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§ 192 Policy för miljöarbetet 

  
 
 
§ 192/2022 
 

Policy för miljöarbetet 
Dnr 2022/392 

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 206 
2 Tjänsteskrivelse 2022-06-10 från kanslichef 
3 Policy för miljöarbetet 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Policy för miljöarbetet antas.  

 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Författningshandboken 
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§ 193 Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan för IT 

  
 
 
§ 193/2022 
 

Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan 
för IT 
Dnr 2022/405 

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 207 
2 Tjänsteskrivelse 2022-06-22 från servicechef 
3 Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19 
4 Avtal IT-samverkan 
5 Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan 

 
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. 
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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.  

 
 
Beslut lämnas till 
Tranemo Kommun 
Samverkansnämnd IT 
Sektorchef Service 
Författningshandboken  
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-09-29 

Sida 36 av 51 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 194 Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för Holmared 1:25, 

Stora vägen 8, Gällstad 

  
 
 
§ 194/2022 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 209 
2 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från tf samhällsbyggnadschef 
3 Kartbilaga utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för Holmared 

1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
4 Fastigheter berörda av utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för 

Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 

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

 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Ulricehamns Energi AB 
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§ 195 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 

Minne 2021 

  
 
 
§ 195/2022 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 210 
2 Tjänsteskrivelse 2022-07-26 från kanslichef 
3 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2021 

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

Förslag till beslut på mötet 
Rolf Davidsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Ingen ersättare finns tillgänglig som 
kan gå in och tjänstgöra under ärendet.  
 

 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molanders Minne 
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§ 196 Ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 SoL och LSS 

  
 
 
§ 196/2022 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 211 
2 Tjänsteskrivelse 2022-06-02 från socialchef 
3 Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2022, SoL och LSS 

 
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.  
 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer  
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§ 197 Svar på återremiss av motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för 

alla 

  
 
 
§ 197/2022 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 212 
2 Tjänsteskrivelse 2022-05 20 från tf samhällsbyggnadschef 
3 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 

 
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. 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 198 Svar på återremiss av motion om minnesmonument för att hedra 

utlandsveteraner 

  
 
 
§ 198/2022 
 

Svar på återremiss av motion om minnesmonument 
för att hedra utlandsveteraner 
Dnr 2019/550 

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 213 
2 Tjänsteanteckning 2022-06-21 från servicechef 
3 Foto minnesmonument 
4 Motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-09-29 

Sida 41 av 51 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
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.  

 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kanslichef 
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§ 199 Svar på motion om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen 

möjlighet till minst fyra veckors sammanhängande semester under årets alla 

dagar 

  
 
 
§ 199/2022 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 214 
2 Tjänsteskrivelse 2022-05-10 från HR-chef 
3 Motion om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst fyra 

veckors sammanhängande semester under årets alla dagar 

 
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.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Aira Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslut lämnas till 
HR-chef 
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§ 200 Svar på motion om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 

65 år 

  
 
 
§ 200/2022 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 215 
2 Tjänsteskrivelse 2022-05-10 från tf samhällsbyggnadschef 
3 Motion om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år 
4 Sammanställning seniorkort per kommun 
5 Ulricehamns kommun Kalkyl för fria resor för seniorer 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till arbetet med budget för 
2023.  
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Förslag till beslut på mötet 
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 201 Svar på motion gällande Ulricehamns biosfär Naturpark 

  
 
 
§ 201/2022 
 

Svar på motion gällande Ulricehamns biosfär 
Naturpark 
Dnr 2021/77 

 
 

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 Tjänsteskrivelse 2022-06-14 från kanslichef  
2 Motion gällande Ulricehamns biosfär Naturpark 
3 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 217 

 
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 
Richard Hallifax (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Niclas Sunding (oberoende (SD)) och Ingemar Basth (MP) yrkar bifall till Richard Hallifax 
(M) yrkande.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut eller enligt Richard Hallifax (M) yrkande om bifall till motionen. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
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Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för Richard Hallifax (M) yrkande om bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat  
Med 34 ja-röster och 13 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Richard Hallifax M  X  
Wiktor Öberg M  X  
Sebastian Gustavson M  X  
Margareta Juliusson M  X  
Eva Grönbäck M  X  
Sören Johansson vice ordf. M  X  
Per Bergman M  X  
Ingvar Ideström M  X  
Roland Karlsson C X   
Mikael Dahl C X   
Ziad Makrous C X   
Bengt Leander C X   
Börje Eckerlid C X   
Jan-Åke Claesson C X   
Liselotte Andersson C X   
Ann Stockzelius C X   
Roland Eriksson L X   
Iréen Wolter L X   
Cristina Bernevång KD X   
Inga-Kersti Skarland S X   
Mattias Green-Andersson S X   
Aira Eriksson S X   
Leif Dahl S X   

Klas Redin S X   
Per-Ola Johansson S X   
Daniel Claesson S X   
Bengt Klasson S X   
Tommy Johansson S X   
Rolf Davidsson S X   
Jan-Olof Sundh V  X  
Dan Ljung V  X  
Arne Fransson MP  X  
Ingemar Basth MP  X  
Niclas Sunding  (oberoende 

(SD) 
 X  

Aila Kiviharju SD X   
Bengt Bogren SD X   
Peter Nilsson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
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Mikael Levander NU X   
Mats Bogren NU X   
Annie Faundes NU X   
Bella Cotter NU X   
Armel Hombessa NU X   
Lisa Åkesson NU X   
Charlotta Sunding NU X   
Johan Helmrot NU X   
Dario Mihajlovic, ordförande NU X   

 
 
 
 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 202 Svar på motion om antagande av strategisk energi- och klimatplan 

  
 
 
§ 202/2022 
 

Svar på motion om antagande av strategisk energi- 
och klimatplan 
Dnr 2022/132 

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 218 
2 Tjänsteskrivelse 2022-05-10 från kanslichef 
3 Motion om antagande av strategisk energi- och klimatplan 
4 Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun 

 
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. 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-09-29 

Sida 50 av 51 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 203 Val av huvudman i Ulricehamns Sparbank efter Peter Edström (S) 

  
 
 
§ 203/2022 
 

Val av huvudman i Ulricehamns Sparbank efter Peter 
Edström (S) 
Dnr 2022/439 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nina Persson (S) väljs till ny huvudman i Ulricehamns Sparbank.  

 
Sammanfattning 
Peter Edström (S) avsade sig i en skrivelse 2022-06-21 sina politiska uppdrag i Ulricehamns 
kommun, däribland som huvudman i Ulricehamns Sparbank. Kommunfullmäktige beslutade 
2022-06-22 § 167 att bordlägga valet av ny huvudman i Ulricehamns Sparbank.  

 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att Nina Persson (S) väljs till ny huvudman i Ulricehamns 
Sparbank.  
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Nina Persson 
Ulricehamns Sparbank 
 
 
 
 


