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§ 275 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 275/2022 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista fastställs. 
 
Yttrandet från SACO som finns i protokoll från central samverkansgrupp 2022-11-02 får 
tillföras handlingarna i budgetärendet till kommunfullmäktige.  
 

Sammanfattning  
Ordförande informerar om att det har inkommit ett önskemål från SACO om att få lägga ett 
särskilt yttrande på förvaltningens budgetunderlag. Yttrandet togs upp på central 
samverkansgrupp (CSG) 2022-11-02. Protokollet är ännu inte justerat och har därför inte 
kunnat tillföras ärendet. Ordförande frågar om yttrandet får tillföras handlingarna till 
kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen godkänner detta.  
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§ 276 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 276/2022 
 

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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§ 277 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 277/2022 
 

Förvaltningens information 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 278 Valärende 

  
 
 
§ 278/2022 
 

Valärende 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Punkten ”Valärende” läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning 
Det finns inga valärenden till dagens möte.  

 
Ordförandens förslag till beslut  
Punkten ”Valärende” läggs till handlingarna. 
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§ 279 Antagande Detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 

  
 
 
§ 279/2022 
 

Antagande Detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 
8, Gällstad 
Dnr 2018/756 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad antas. 
 

Sammanfattning 
Inom fastigheten Holmared 1:25 i Rånnaväg bedriver Haglund Industri AB tillverkning av 
kyl- och fryslösningar. Till följd av att verksamheten expanderat har det uppstått ett behov av 
utbyggnad för att fortsättningsvis kunna växa och utvecklas. Genom att planlägga för 
verksamhet både inom kvartersmark och kringliggande skogsmark kan nuvarande och 
potentiellt framtida behov av utbyggnad tillgodoses. Detaljplanen medger en högre 
exploateringsgrad, säkerställer att verksamheten fortsatt har en begränsad 
omgivningspåverkan och möjliggör för flytt av utfart för att skapa en säkrare trafiksituation. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-30 från samhällsbyggnadschef  
2 Planbeskrivning antagande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
4 Plankarta antagande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8. Gällstad 
5 Granskningsutlåtande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
5 Samrådsredogörelse detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
6 Grundkarta antagande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad antas. 

 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 280 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-11-10 

  
 
 
§ 280/2022 
 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-11-10 
Dnr 2022/9 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

Beslutsunderlag 
1 Juridiska ärenden 

1.24 

Nr 960/2022, 961/2022, 962/2022 
2022/101 
Kommunchef 2022-07-08, 2022-07-13 

2  Allmänna ärenden 

2.2 915/2022, 950/2022, 956–958/2022, 963–965/2022, 1083/2022 
2022/211, 2022/598 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Gatuingenjör 2022-10-06 
Enhetschef 2022-09-08 
Verksamhetschef 2022-09-15, 2022-09-19 
Kommunchef 2022-10-11 

2.4 Nr 920/2022, 921/2022, 923/2022, 923/2022, 1010/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser  
Folkhälsostrateg 2022-09-08, 2022-09-28 

2.6 Nr 925/2022 
2022/553 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2022-09-08 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 922/2022, 979/2022, 997/2022, 1028/2022 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-09-08, 2022-09-21, 2022-09-26, 2022-09-30 

3.17 

Nr 951/2022 
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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pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-09-16 

3.19 

Nr 939/2022, 1084/2022 
Beslut om omdisponering av kommunens internbudget. – Mellan sektorer 
Kommunchef 2022-09-13 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 1043/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om inteckning 
eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-10-05 

5.1 

Nr 933/2022, 934/2022 
2022/558 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-13 
Handläggare exploateringsenheten 2022-09-13 

5.3 

Nr 954/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark-och exploateringsingenjör 2022-09-16 

5.7 

Nr 949/2022, 959/2022, 1047–1048/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högst bjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-15, 2022-09-19, 2022-10-05 

5.8 

Nr 978/2022 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-21 

5.10 

Nr 1036/2022, 1042/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller anna nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-10-05, 2022-10-05 

5.11 

Nr 980/2022, 986–987/2022, 993/2022 
Godkänna intrångsersättningar 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-22, 2022-09-23, 2022-09-26 

5.12 

Nr 484–985/2022, 1029/2022 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-23, 2022-10-04 

5.14 

Nr 988/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-27 

5.21 

Nr 916/2022, 931/2022, 932/2022, 948/2022, 1026/2022, 1049, 1052/2022 
2022/547, 2022/559, 2022/578, 1035/2022, 2022/591 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2022-09-08, 2022-09-13, 2022-09-12, 2022-
09-15, 2022-09-29, 2022-10-04, 2022-10-06, 2022-10-07 
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5.30 

Nr 1050/2022 
Fatta beslut om samt godkänna avtal om direktanvisning av mark för 
verksamheter 
Plan- och exploateringschef 2022-10-06 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 1025/2022, 1045/2022 
2022/590, 2022/589 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef fritid 2022-09-29, 2022-10-05 

7 Kulturärenden 

7.4 

Nr 1034/2022 
Beslut o, öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek – enhetsnivå 
Enhetschef 2022-09-01 

8 Personalärenden 

8.1 

917/2022, 918/2022, 919/2022, 926/2022,935/2022, 937/2022, 952/2022, 
953/2022, 967–968/2022, 969/2022, 970/2022, 1003/2022, 1037/2022, 1038–
1041/2022, 1044/2022, 1046/2022, 1064/2022, 1082/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-08-26, 2022-09-08, 2022-09-01, 2022-09-08, 2022-09-12,  
2022-09-15, 2022-09-19, 2022-09-29, 2022-09-23, 2022-08-22, 2022-08-08,  
2022-09-20, 2022-08-09, 2022-10-07, 2022-10-11 
Verksamhetschef 2022-09-15 

8.4 

Nr 981/2022,  
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänsten 
HR-chef 2022-09-13 

8.8 

Nr 927/2022, 928–929/2022, 930/2022, 940/2022, 941/2022, 942/2022, 
943/2022, 944/2022, 945–946/2022, 947/2022, 955/2022, 971–973/2022, 
974/2022, 975/2022, 976–977/2022, 982/2022, 988–989/2022, 990/2022, 
991-992/2022, 994/2022, 996/2022, 999-1001/2022, 1002/2022, 1004-
1006/2022, 1030-1031/2022, 1031/2022, 1032/2022, 1033/2022, 1065/2022, 
1066/2022, 1067/2022, 1068/2022,  
1069-1070/2022, 1071/2022, 1072/2022, 1073-1074/2022, 1075-1076/2022, 
1077/2022, 1078/2022, 1080/2022, 1081/2022, 1085-1086/2022, 1087/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-09-09, 2022-09-12, 2022-09-15, 2022-09-06, 2022-09-08,  
2022-09-09, 2022-09-12, 2022-09-08, 2022-09-05, 2022-09-15, 2022-09-20,  
2022-09-16, 2022-09-20, 2022-09-21, 2022-09-20, 2022-09-22, 2022-09-23,  
2022-09-20, 2022-09-26, 2022-09-22, 2022-09-26, 2022-09-27, 2022-09-26,  
2022-09-28, 2022-10-03, 2022-09-30, 2022-10-03, 2022-10-05, 2022-09-27,  
2022-10-06, 2022-10-05, 2022-10-04, 2022-10-06, 2022-10-10, 2022-10-06,  
2022-10-11, 2022-10-03 

8.18 

Nr 936/2022, 1027/2022 
Beslut om disciplinföljd  
Barn- och utbildningschef 2022-09-07, 2022-09-22 

8.20 

Nr 1011–1024/2022, 1062/2022 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2022-09-08 

9 Planärenden 
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9.1 

Nr 1059/2022 
Teckna plankostnadsavtal 
Plan- och exploateringschef 2022-10-07 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 1051/2022, 1053–1056/2022,  

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-10-07 

11.7 Nr 1058/2022, 1060/2022 
Beslut om förordnande av parkeringsvakter  
Plan- och exploateringschef 2022-10-07 

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

13 Anmälan till överförmyndare 

13.1 

Nr 1057/2022 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Enhetschef funktionsnedsättning 2022-09-26 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.18 

Nr 1061/2022 
Beslut att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2022-10-05 

19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 938/2022, 995/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-09-02, 2022-09-13 

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

22.1 

Nr 1063/2022, 983/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-09-20 

22.2 

Nr 966/2022, 1007–1009/2022, 1079/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-09-20, 2022-09-26 

  

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 281 Tryggande av del av kommunens pensionsåtagande 

  
 
 
§ 281/2022 
 

Tryggande av del av kommunens pensionsåtagande 
Dnr 2022/649 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
20,0 mnkr av kommunens prognostiserade resultat för 2022 avsätts för att trygga en del av 
kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Tryggandet genomförs 
genom att begära in en offert på en försäkringslösning på 20 mnkr inkl. löneskatt. 
 

Sammanfattning 
Ulricehamns kommun prognostiserar i tertialuppföljningen per augusti 2022 ett resultat på 
63,3 mnkr bättre än budget. En del av detta resultat kan användas för att göra en 
engångsinlösen om 20,0 mnkr inkl. löneskatt till en försäkringslösning för att trygga en del 
av kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. På detta sätt minskas de 
årliga kostnaderna för pensioner med cirka 1,5-2,0 mnkr de kommande åren tio åren för att 
sedan trappas ner. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från ekonomichef  

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
20,0 mnkr av kommunens prognostiserade resultat för 2022 avsätts för att trygga en del av 
kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Tryggandet genomförs 
genom att begära in en offert på en försäkringslösning på 20 mnkr inkl. löneskatt. 
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§ 282 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 

  
 
 
§ 282/2022 
 

Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 
Dnr 2022/545 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns Alliansens (M, C, KD och L) förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024-
2025 antas.  
 

Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2023 och ekonomisk plan 2024-2025 avslutades med budgetutskottets möte 2022-10-07. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2023 på 33,7 
mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna 
resultatnivå innebär att det tillförs cirka 114 mnkr från den löpande verksamheten som kan 
användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2023 
summeras till 603,9 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 100,0 mnkr 
från investeringsbudgeten 2022.  
 
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna, 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förslaget bygger också på prognoser och 
bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en osäkerhet om hur 
behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. 
Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2023. Regeringens 
budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2022.  
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-12 från ekonomichef  
2 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 
3 Omvärldsanalys bilaga 2023 
4 Taxor 2023 
5 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2023 
6 Bilaga 2 Taxa Foder och animnaliska biprodukter 
7 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2023 
8 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2023 
9 Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2023 
10 Bilaga 6 Taxa Folköltillsyn 2023 
11 Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak 
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12 Bilaga 8 Taxa för serveringstillstånd 2023 
13 Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2023 
14 Bilaga 10 Kart- och mättaxa 2023 
15 Bilaga 11 Plantaxa 2023 
16 Bilaga 12 Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2023 
17 Lokalförsörjningsplan 2023-2032 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningens budgetunderlag överlämnas för politisk behandling.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C), Sebastian Gustavsson (M), Frida Edberg (KD) och Sten Selin (L) yrkar bifall 
till Ulricehamns Alliansens (M, C, KD och L) budgetförslag.  
 
Klas Redin (S) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets 
budgetförslag.  
 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Nya Ulricehamns budgetförslag.  
 
Mattias Bengtsson (SD) lämnas tilläggsyrkanden på Ulricehamns Alliansens budgetförslag.  
 
Klas Redin (S) yrkar avslag på samtliga tilläggsyrkanden från Sverigedemokraterna.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner att Miljöpartiets budgetförslag ställs mot 
de övriga budgetförslagen. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att godkänna 
detta.  
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan på de fyra olika budgetförslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att bifalla Ulricehamns Alliansens (M, C, KD och L) budgetförslag.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandena.  
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§ 283 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

  
 
 
§ 283/2022 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 2022/640 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktiges arbetsordning justeras enligt följande: 
 
2 §  
 
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna ett presidium bestående av ordförande och 1:e vice ordförande från den 
politiska ledningen och 2:e vice ordförande från oppositionen som tillsammans utgör 
kommunfullmäktiges presidium.  
 
43 §  
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen inför varje uppdrag. Nomineringarna hanteras inte av valberedningen.   
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning syftar till att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen (2017:725) med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden.  

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-21 från kanslichef  
2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning justeras enligt följande: 
 
2 §  
 
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna ett presidium bestående av ordförande och 1:e vice ordförande från den 
politiska ledningen och 2:e vice ordförande från oppositionen som tillsammans utgör 
kommunfullmäktiges presidium.  
 
43 §  
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
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kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen inför varje uppdrag. Nomineringarna hanteras inte av valberedningen.   
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 284 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

  
 
 
§ 284/2022 
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2022/672 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsens reglemente justeras enligt följande: 
 
Kommunalråd och oppositionsråd 
 
§ 21 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd.  
 
Vidare ska kommunstyrelsen utse ett biträdande kommunalråd för ordförande och ett 
biträdande oppositionsråd för andre vice ordförande.  
 

Sammanfattning 
Kommunallagen (2017:725) ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en 
kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, 
författning eller enligt statlig myndighets beslut. Kommunstyrelsen reglemente reglerar 
kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt.  
 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden.  

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från kanslichef  
2 Kommunstyrelsens reglemente 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsens reglemente justeras enligt följande: 
 
Kommunalråd och oppositionsråd 
 
§ 21 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 
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Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd.  
 
Vidare ska kommunstyrelsen utse ett biträdande kommunalråd för ordförande och ett 
biträdande oppositionsråd för andre vice ordförande.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C), Wiktor Öberg, Mikael Levander (NU) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar 
bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 285 Revidering av ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda 

m.fl. 2023 - 2026 

  
 
 
§ 285/2022 
 

Revidering av ersättningar och arvoden till 
kommunens förtroendevalda m.fl. 2023 - 2026 
Dnr 2022/361 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Under avsnitt 2 Grundbelopp: Grundbeloppet utgörs av 90 % av, det senaste beslutade, 
riksdagsmannaarvodet. 
 
Under avsnitt 3 Sammanträdes- och förrättningsarvoden: Grundarvode utgår per 
sammanträde/förrättning med 1,5 % av grundbeloppet per tillfälle om max tre timmar. 
 
Under avsnitt 20 Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden: 
Uppdrag     % 
Revisorer, ordförande    10 
Revisorer, vice ordförande    8 
Revisor, ledamot    8 
 
I övrigt antas regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 
mandatperioden 2023 – 2026 och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-
20 § 115 upphävs.  
 

Sammanfattning 
Det är reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 att val- och arvodesberedningen 
ska, inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för 
kommunens förtroendevalda.  
 
Val- och arvodesberedningen lämnar här sitt förslag. Ändringarna är markerat med gult i 
dokumentet och det som föreslås tas bort är överstruket.  
 
Bland annat föreslås grundbeloppet ändras till 68 000 kronor och att detta ska räknas upp 
årligen baserat på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) redovisar. Förslag om förändring av arvode för vissa heltids- deltids- och 
begränsade månadsarvoden, se reglemente.  
 

Beslutsunderlag 
1 Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 2023-2026 
2 Protokoll val- och arvodesberedningen 2022-09-28 § 18 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2023 – 2026 antas och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 115 
upphävs.  
 

Jäv 
Ordförande Roland Karlsson (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Mikael Levander (NU) ersätter Roland Karlsson (C) som ordförande. Liselotte 
Andersson (C) ersätter Roland Karlsson (C) som ledamot.  
 
Leif Dahl (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av ärendet. Anna 
Vallin (S) ersätter Leif Dahl (S).  
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar som ändringsyrkanden att: 
 
1. Under avsnitt 2 Grundbelopp: Grundbeloppet utgörs av 90 % av, det senaste beslutade, 
riksdagsmannaarvodet.  
 
2.  Under avsnitt 3 Sammanträdes- och förrättningsarvoden: Grundarvode utgår per 
sammanträde/förrättning med 1,5 % av grundbeloppet per tillfälle om max tre timmar. 
 
3. Under avsnitt 20 Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden:  
 
Uppdrag     % 
Kommunfullmäktige, ordförande   50 
Förste vice ordförande    12,5 
Andre vice ordförande    25 
 
4. Under avsnitt 20 Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden: 
Uppdrag     % 
Revisorer, ordförande    10 
Revisorer, vice ordförande    8 
Revisor, ledamot    8 
 
Sebastian Gustavsson (M), Liselotte Andersson (C) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall 
till Mikael Dahls (C) samtliga fyra ändringsrykanden.  
 
Klas Redin (S) och Mats Bogren (NU) yrkar bifall till Mikael Dahls (C) första och andra 
ändringsyrkandeyrkande.  
 
Klas Redin (S) och Mats Bogren (NU) yrkar avslag på Mikael Dahls (C) tredje 
ändringsyrkande.  
 
Mötet ajourneras klockan 15:38-15:42.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) första 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) andra 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) tredje 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att bifalla ändringsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå ändringsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå ändringsyrkandet. 
 

  Ja Nej Avstår 
Klas Redin S  X  
Mikael Dahl C X   
Anna Vallin S  X  
Niclas Sunding Oberoende (SD)  X  
Sebastian Gustavsson M X   
Lisa Åkesson NU  X  
Inga-Kersti Skarland S  X  
Dan Ljung V  X  
Mats Bogren NU  X  
Frida Edberg KD X   
Sten Selin L X   
Mattias Bengtsson SD X   
Wiktor Öberg M X   
Liselotte Andersson  C X   
Mikael Levander, ordf. NU  X  

 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Mikael Dahls (C) fjärde 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen i övrigt beslutar enligt ordförandens förslag och 
finner att så är fallet.  
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§ 286 Upphävande av avsiktsförklaring, Marknadsplatsen 

  
 
 
§ 296/2022 
 

Upphävande av avsiktsförklaring, Marknadsplatsen 
Dnr 2017/476 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank daterad 2019-12-20 
upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” delas upp.  
 

Sammanfattning 
Vid uppstart av detaljplan ”Del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” tecknades en 
avsiktsförklaring daterad 2019-12-20 mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank med 
syfte att gemensamt verka för planområdets utveckling. Avsikten var även att gemensamt gå 
ut på en markanvisningstävling där kommunen försäljer sin fastighet och Ulricehamns 
Sparbank utvecklar sin fastighet genom nybyggnation. 
 
Ulricehamns Sparbank har vid ett flertal tillfällen lyft att de själva vill få utrymme att styra 
den kommande byggnation på deras fastighet samtidigt som de gärna ser en skyndsam 
planprocess med anledningen till ombyggnationen av deras entré, som i nuläget strider mot 
gällande detaljplan.  
 
Förvaltningen föreslår därför att avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns 
Sparbank daterad 2019-12-20 upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del 
av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” delas upp i två detaljplaner. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-12 från samhällsbyggnadschef  
2 Hävning 

3 Marknadsplatsen_Avsiktsförklaring 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank daterad 2019-12-20 
upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” delas upp.  
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§ 287 Ej verkställda beslut kvartal 2, 2022, SoL och LSS 

  
 
 
§ 287/2022 
 

Ej verkställda beslut kvartal 2, 2022, SoL och LSS 
Dnr 2022/490 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 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 Tjänsteskrivelse 2022-09-09 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2022 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
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§ 288 Svar på motion om en mer rättvis läxa för alla 

  
 
 
§ 288/2022 
 

Svar på motion om en mer rättvis läxa för alla 
Dnr 2021/617 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den lagändring gällande extra 
studietid som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som klargör att elever i årskurs 4 – 9 ska 
erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid vars syfte är att elever ska 
få hjälp med läxor och annat skolarbete. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson 
(M) att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp med 
läxläsningen efter skoltid. 
 
Motionärerna konstaterar i motionen att det finns undersökningar som visar att elever har 
väldigt olika förutsättningar att klara studierna hemma. Detta då barn och ungdomar vars 
föräldrar har en akademisk utbildning har bättre möjlighet att få hjälp med hemläxor, medan 
barn och ungdomar vars föräldrar på grund av sin livssituation eller begränsade kunskaper 
inte kan ge samma hjälp. 
 
Vidare så konstaterar motionärerna att ungdomar som går på internatskolor i andra länder 
gör sina läxor i skolan då det där oftast är obligatorisk läxläsning när lektionerna är slut. 
Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna som håller ordning och reda och hjälper 
eleverna när det behövs. Alla elever vid internatskolor har således samma förutsättningar att 
utföra sina läxor. 
 
I Ulricehamns kommun kan vissa elever få hjälp med hemläxan, men det är inte alla elever 
som får den möjligheten. 
 
Under våren 2022 antog riksdagen en proposition (Prop. 2021/22:111) ”Mer tid till lärande – 
extra studietid och utökad lovskola”, vilket innebar att ett tillägg gjordes i skollagen och som 
trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagändringen innebär att ”Elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas 
att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet ska omfatta minst två 
timmar per vecka. Undervisningen ska anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen 
vid den skolenhet eleven tillhör. Extra studietid ska inte räknas in i den minsta totala 
undervisningstiden enligt 5 §. Lag (2022:730)” 
 
Vad de faktiska kostnaderna blir behöver utredas närmare. Det finns ingen möjlighet att 
ansöka om statsbidrag för extra studietid och därmed måste de merkostnader som uppstår 
finansieras inom den resursfördelning som grundskolan erhåller. 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om en mer rättvis läxa för alla 

 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den lagändring gällande extra 
studietid som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som klargör att elever i årskurs 4 – 9 ska 
erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid vars syfte är att elever ska 
få hjälp med läxor och annat skolarbete. 

 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 289 Svar på motion om rökfria kommunala lekplatser 

  
 
 
§ 289/2022 
 

Svar på motion om rökfria kommunala lekplatser 
Dnr 2022/321 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett då det redan råder förbud mot rökning och att alla 
lekplatser är uppmärkta med skyltar som informerar om förbudet. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-) att kommunfullmäktige ska 
besluta att det råder rökförbud på alla kommunala lekplatser, samt att det tas fram en skylt 
som tydligt informerar om att det råder rökförbud inom lekplatsen. 
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett då det sedan 1 juli 2019 finns en lag 
som förbjuder rökning på alla utemiljöer. Det sitter sedan 2019 skyltar på alla lekplatser som 
förvaltningen ansvarar för som informerar om rökförbudet. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-26 från servicechef  
2 Motion om rökfria kommunala lekplatser 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett då det redan råder förbud mot rökning och att alla 
lekplatser är uppmärkta med skyltar som informerar om förbudet. 

 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (oberoende (SD)) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 290 Svar på motion om hundrastgård 

  
 
 
§ 290/2022 
 

Svar på motion om hundrastgård 
Dnr 2022/324 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avseende hundrastgård antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera 
och anlägga en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig 
ansvaret för skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Förvaltningen har kontaktat brukshundsklubben som meddelade att de inte var intresserade 
att ansvara över en hundrastgård, någon annan förening har inte kunnat identifieras. 
Uppdraget att vidare undersöka om annan förening vill åta sig detta ansvar antas. 
 
Uppdraget att placera en hundrastgård vid Ulrikaparken avslås. Förvaltningen anser 
Ulrikaparken som en olämplig plats med anledning av andra aktiviteter samt begränsad yta. 
Uppdraget att hitta annan lämplig plats antas. 
 
Uppdraget att förvaltningen ska ta fram en skylt med ordningsregler för hundrastgården 
avslås. Förvaltningen anser att detta ansvar åligger föreningen. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-) att kommunen anlägger en 
hundrastgård i Ulrikaparken och tar fram förslag på ytterligare platser. Utöver detta även 
undersöker om det idag finns en förening som är villig att sköta ytan mot en ersättning och 
att det tas fram en skylt som informerar om hundägarens ansvar.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar 
på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården samt framtagande av skylt med 
ordningsregler föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas. Förvaltningen 
tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar 
förvaltningen för projektering och anläggning av hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från servicechef  
2 Motion om hundrastgård 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avseende hundrastgård antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera 
och anlägga en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig 
ansvaret för skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Förvaltningen har kontaktat brukshundsklubben som meddelade att de inte var intresserade 
att ansvara över en hundrastgård, någon annan förening har inte kunnat identifieras. 
Uppdraget att vidare undersöka om annan förening vill åta sig detta ansvar antas. 
 
Uppdraget att placera en hundrastgård vid Ulrikaparken avslås. Förvaltningen anser 
Ulrikaparken som en olämplig plats med anledning av andra aktiviteter samt begränsad yta. 
Uppdraget att hitta annan lämplig plats antas. 
 
Uppdraget att förvaltningen ska ta fram en skylt med ordningsregler för hundrastgården 
avslås. Förvaltningen anser att detta ansvar åligger föreningen. 
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§ 291 Svar på revisionsrapport avseende granskning av kvalitet och effektivitet 

inom hemtjänsten 

  
 
 
§ 291/2022 
 

Svar på revisionsrapport avseende granskning av 
kvalitet och effektivitet inom hemtjänsten 
Dnr 2022/344 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om kvalitet 
och effektivitet inom hemtjänsten och översänder svaret till revisorerna.  
 

Sammanfattning 
KPMG har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens hemtjänst. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  Granskningen syftar 
till att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och ledning med 
avseende på ekonomi och kvalitet av hemtjänsten. Rapporten överlämnades till 
kommunstyrelsen 2022-05-09. 
 
Revisorerna anser att kommunstyrelsen bör genomföra följande:  

• Besluta om mål avseende kvalitet inom hemtjänsten och/eller för hela äldreomsorgen 

• Utred resursfördelningsmodellen utifrån de olika förutsättningar som finns för stad 
och landsbygd 

• Revidera riktlinjerna för biståndshandläggning 

• Öka tiden hos brukarna i förhållande till total arbetstid 
Implementera IBIC i verksamheten 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-06 från socialchef  
2 Gr hemtjänst Ulricehamn 220405 
3 Mi hemtjänst 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om kvalitet 
och effektivitet inom hemtjänsten och översänder svaret till revisorerna.  

 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Socialchef 
Hemsidan
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§ 292 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under 

läsåret 2021/2022 

  
 
 
§ 292/2022 
 

Sammanställning av kränkningar som anmälts till 
huvudmannen under läsåret 2021/2022 
Dnr 2022/141 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2021/2022 
läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har sedan läsåret 2018/2019 använt det digitala systemet KIA vid 
rapportering av incidenter. Vid månadsskiftet mars/april 2022 gick kommunen över till ett 
nytt system, Draftit. 
 
Under läsåret 2021/2022 inträffade sammanlagt 159 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det kan 
jämföras de 43 händelser som anmäldes läsåret innan och de 56 händelser som anmäldes 
läsåret 2019/2020. 
 
En jämförelse mellan höst- och vårterminen visar på en stor skillnad i antalet anmälningar 
då 53 anmälningar gjordes under höstterminen och 106 anmälningar under vårterminen. Av 
de anmälningar som gjordes under vårterminen gjordes 90 anmälningar under perioden 29 
mars till och med 30 juni. 
 
Av de 159 händelser som anmäldes under året är 151 händelser kopplade till grundskolan där 
121 anmälningar gjordes av F-6 skolor och 30 av 7-9 skolor. Fyra händelser är kopplade till 
förskolan, en händelse är kopplad till särskolan och tre händelser är kopplade till 
gymnasieskolan. 
 
De händelser som rapporterats har till övervägande del utretts, varefter åtgärder har 
vidtagits. Samtliga åtgärder har följts upp. I 18 av de ärenden som är formellt avslutade 
framkom i de utredningar som gjordes att det inte varit frågan om någon kränkning. I 21 
händelser som rapporterats i det nya systemet Draftit är utredningen och därmed ärendet i 
nuläget inte avslutad. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från barn- och utbildningschef  
2 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 

2021_2022 - Rapport 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2021/2022 
läggs till handlingarna. 

 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
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§ 293 Stöd till föreningslivet för större projekt 2022 

  
 
 
§ 293/2022 
 

Stöd till föreningslivet för större projekt 2022 
Dnr 2022/378 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande föreningar beviljas bidrag för större projekt 2022:  
 

1. Ulricehamns IF                                      Multisportbana                            3 208 525 kr 
2. Ulricehamnsbygdens Ridklubb          Nytt stall                                        1 930 050 kr 
3. Årås Kvarn        Upprustning Rättarbostad          1 073 043 kr

  

 
    Totalt                                                                                                                             6 211 618 kr 
 
Finansieringen sker genom en minskning av resultatet. Detta innebär att beslut ska tas i 
kommunfullmäktige.  
 
Beloppen är maxbelopp. Arbetena ska vara utförda och slutredovisade senast tre år efter 
beslutsdatum. 
 

Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag delas ut till stöd till föreningslivet för större 
projekt. Ansökningar till 4 projekt från 3 föreningar har kommit in, med en totalkostnad på 
27 705 393 kr. Totalkostnaden för kommunens bidragsdel är 8 311 618 kr. Förvaltningen har 
med beaktande av kriterierna aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt en prioriteringsordning i enlighet med bilaga 1. 
 
Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiger det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Ekonomienheten bedömer att prognosen för 2022 
överstiger det budgeterade resultatet 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-09 från servicechef  
2 Sammanställning av ansökningar, stöd till föreningslivet för större projekt 2022 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Följande föreningar beviljas bidrag för större projekt 2022:  
 

4. Ulricehamns IF                                      Multisportbana                            3 208 525 kr 
5. Ulricehamnsbygdens Ridklubb          Nytt stall                                        1 930 050 kr 

 
Totalt                                                                                                                              5 138 575 kr 
 
Finansieringen sker via Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
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Beloppen är maxbelopp. Arbetena ska vara utförda och slutredovisade senast tre år efter 
beslutsdatum. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar som tilläggsyrkande att även bevilja Årås Kvarn bidrag för upprustning 
av Rättarbostad med 1 073 043 kr. Ny totalsumma blir 6 211 618 kr.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar som ändringsyrkande att finansieringen av dessa bidrag sker genom en 
minskning av resultatet och detta innebär att beslutet även ska tas i kommunfullmäktige. 
 
Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S), Mikael Levander (NU) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar 
bifall till Mikael Dahls (C) båda yrkanden.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla det. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla det.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen i övrigt beslutar enligt ordförandens förslag 
till beslut och finner att så är fallet.  
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§ 294 Beslut om betydande miljöpåverkan planprogram Brunnsnäs 

  
 
 
§ 294/2022 
 

Beslut om betydande miljöpåverkan planprogram 
Brunnsnäs 
Dnr 2021/90 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Planprogrammets genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), 
ska därför genomföras inom ramen för arbetet med planprogrammet.  
 

Sammanfattning 
Ulricehamn kommun har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan med 
Länsstyrelsen i enlighet med 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken (2017:955) och 5 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).  
 
Inom fastigheten Brunnsnäs 2:9, ska det enligt kommunens översiktsplan Ulricehamn 2040 
planeras en ny stadsdel samt en utveckling av ett friluftsområde. För att i ett tidigt skede 
utreda områdets förutsättningar för stadsdelsutveckling och ett nytt friluftsområde. För att 
skapa en planeringsgrund för hur stadsdelen och friluftsområdet kan och bör utvecklas ska 
ett planprogram tas fram. Programområdet ligger på Åsundens nordvästra sida i anslutning 
till Villastaden och omfattar totalt 74 hektar. Området är till största delen oexploaterat och 
utgörs, med undantag för Brunnsnäs säteri, Åsastugan och ett fåtal privatbostäder, av 
jordbruksmark, betesmark och skogsmark. Området för planprogrammet omfattas av 
riksintresse för naturvård samt delvis av riksintresse för friluftsliv, strandskytt och Natura 
2000. Inom området finns även fornlämningar, kulturmiljölämningar och av Länsstyrelsen 
utpekade naturvärdesobjekt.  
 
Arbetet med planprogrammet för Brunnsnäs inleddes under 2021. Ett flertal utredningar har 
genomförts i området och kommunen har därefter påbörjat arbetet med skisser och en 
målbild. Arbetet kommer senare ligga till grund för de samrådshandlingar som ska 
presenteras i samband med att planprogrammet görs tillgängligt för samråd. Fokus ligger i 
dagsläget på framtagandet av materialet som ska ange hur kommunen vill att området ska 
utvecklas avseende bostadsbebyggelse, fruliftslivet och säteriområdet.  
 
Både kommunen och Länsstyrelsen har gjort bedömningen att planprogrammets 
genomförande i Brunnsnäs antas medföra betydande miljöpåverkan och att en strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras inom ramen för arbetet. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-13 från samhällsbyggnadschef  
2 Ekosystemtjänstinventering rapport Brunnsnäs 
3 Fladdermusinventering rapport Brunnsnäs 
4 Naturvärdesinventering rapport Brunnsnäs 
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5 Kulturmiljöutredning Brunnsnäs 
6 Checklista - undersökning av betydande miljöpåverkan 
7 Länsstyrelsens yttrande undersökningssamråd för planprogram Brunnsnäs 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Planprogrammets genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), 
ska därför genomföras inom ramen för arbetet med planprogrammet.  

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 295 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 

  
 
 
§ 295/2022 
 

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 
2023 
Dnr 2022/543 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023, inklusive budget, antas.  
 

Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt kommunen årligen avsätta 14 kr 
per invånare och år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering 
av folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från kanslichef 
2 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 
3 Ulricehamns kommun budget och ekonomisk redovisning lokalt folkhälsoarbete 2023 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023, inklusive budget, antas.  

 
 
Beslut lämnas till 
Författningshandboken 
Kanslichef 
Lars Paulsson, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen 
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§ 296 Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner 

inom Sjuhärad 

  
 
 
§ 296/2022 
 

Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område 
mellan kommuner inom Sjuhärad 
Dnr 2022/501 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns. 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha kommunal 
avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant 
tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige i respektive 
samverkanskommun som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Avtalet omfattar 
myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område. Målet med avtalet är att kunna 
nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och 
öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon 
av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa 
uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-01 från samhällsbyggnadschef 
2 Avtal om samverkan inom plan-och bygglagens område 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns. 
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§ 297 Remiss- Samverkansavtal familjecentraler 

  
 
 
§ 297/2022 
 

Remiss- Samverkansavtal familjecentraler 
Dnr 2022/593 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslaget om remissvar för samverkansavtal familjecentraler antas. 
 

Sammanfattning 
Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att 
förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda 
nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. På uppdrag 
av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal för 
familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. 
 
Boråsregionen har samordnat ett remissvar för flera kommuner inom regionen Borås.  
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun ställer sig bakom förslaget till remissvar 
från Boråsregionen.  

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från socialchef  
2 Samordnat remissvar för Sjuhärads kommuner kring samverkansavtal familjecentral 

och familjecentralslikande verksamheter i Västra Götaland 
3 Remissmissiv Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamhet i Västra Götaland (3) 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Förslaget om remissvar för samverkansavtal familjecentraler antas. 

 
 
Beslut lämnas till 
Vårdsamverkan Västra Götaland 
Socialchef 
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§ 298 Ansökan om investeringsmedel för utveckling av kommunala 

fritidsanläggningar, discgolfbana 

  
 
 
§ 298/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar, discgolfbana 
Dnr 2022/568 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för discgolfbana i Ulricehamn, 180 tkr, kan finansieras via avsatta medel 
för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för skötsel och drift av 
discogolfbanan. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens utgång 2026-10-14.  
 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för discgolfbana i Ulricehamn, 180 tkr, 
Investeringen möjliggör att man kan skapa en fin 9-hålsbana på Lassalyckan. 
Det blir en enklare bana som passar alla och främjar folkhälsan på ett enkelt sätt. Området 
ligger också väl till för att skolor ska kunna nyttja denna bana.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av Beredande utskott. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 

Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-21 från servicechef  
2 Investeringskalkyl Discgolfbana 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för discgolfbana i Ulricehamn, 180 tkr, kan finansieras via avsatta medel 
för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
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Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar som tilläggsyrkande att beslutet gäller under förutsättning att en 
förening tar på sig ansvaret för skötsel och drift av discogolfbanan. Samt att denna förening 
bildas innan mandatperiodens utgång 2026-10-14.  
 
Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Mats Bogren (NU) yrkar bifall till Mikael Dahls (C) 
tilläggsyrkande.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.  
 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2022-11-10 

Sida 43 av 68 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 299 Ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar av lokaler 

2022 

  
 
 
§ 299/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för 
tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2022 
Dnr 2022/583 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2022, 2,5 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2022, 2,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör för kommunen att leva upp till diskrimineringslagen då bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett bättre sätt. 
Dessutom medför det att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt Västra 
Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Undantaget är där det 
inte är möjligt eller där det inte är rimligt att genomföra. Där uppfylls gul nivå som anger 
miniminivå på tillgänglighet och användbarhet. 
I programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning anges att alla ska kunna 
förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och utemiljöer. 
I syfte att förbättra den fysiska tillgängligheten i kommunens inne- och utemiljöer samt 
förbättra informationen om tillgängligheten till kommunens lokaler arbetar förvaltningen 
med kommunens fastigheter i regionens tillgänglighetsdatabas. Brister åtgärdas efter hand 
och arbetet kommer att pågå kontinuerligt under många år. 
Objekt som planeras för åtgärder i denna ansökan är 
- Bogesundsskolan 
- Ulrikaskolan 
- Blidsbergs Skola 
- Dalums Skola 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-28 från servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl för tillgängligetsanpassningar i lokaler 2022 
3 Exempel på större åtgärder Bogesundsskolan Blidsbergs Skola 

Dalums Skola och Ulrikaskolan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2022, 2,5 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 300 Ansökan om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet 

  
 
 
§ 300/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för renovering 
Tingsholmsgymnasiet 
Dnr 2021/389 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Renovering Tingsholm i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att förbättra skicket på lokalerna och skapa ett mer attraktivt 
gymnasium. Ytskikt kommer att förnyas i stor utsträckning men en stor del utgörs av 
akustik- och belysningsåtgärder. Åtgärderna har tagits fram i samråd med gymnasiet och 
vissa kompletteringar har fastighet lagt till. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-26 från servicechef  
2 Bilaga till ansökan om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Renovering Tingsholm i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 

 
Jäv 
Mats Bogren (NU) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Liselotte 
Andersson (C) ersätter Mats Bogren (NU).  
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 301 Ansökan om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av 

Karlslätts gruppbostad 

  
 
 
§ 301/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för projektering inför 
ombyggnad av Karlslätts gruppbostad 
Dnr 2022/584 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Projektbeställning ombyggnad av Karlslätts 
gruppbostad i bilaga godkänns. 
 
Investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av Karlslätts gruppbostad, 1,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Karlsätt 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas i detta skede. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av gruppbostad Karlslätt, 1,0 
mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av gruppbostad på 
Karlslätt vilket är en nödvändighet för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och 
regler avseende storlek och planlösning på bostäderna. 
 
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 i detta skede. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-28 från servicechef  
2 Projektbeställning ombyggnad av Karlslätts gruppbostad 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Projektbeställning ombyggnad av Karlslätts 
gruppbostad i bilaga godkänns. 
 
Investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av Karlslätts gruppbostad, 1,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Karlsätt 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas i detta skede. 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 302 Svar på medborgarförslag om att låta centrum fortsätta växa nedåt 

Bronäsområdet 

  
 
 
§ 302/2022 
 

Svar på medborgarförslag om att låta centrum 
fortsätta växa nedåt Bronäsområdet 
Dnr 2022/276 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till pågående och 
kommande planarbeten för området. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bo Andén att staden nu bör anpassa 
sig för en växande befolkning och låta centrum fortsätta att växa nedåt Bronäsområdet, med 
nya gator och torg, och låt avsluta det hela med en park runt Ätran. Låt inte Bronäs i 
huvudsak bli ett bostadsområde. Med detta i åtanke fyller marknadsplatsen redan sitt syfte 
och låter människor andas mitt i stan. Vidare skriver förslagsställaren att det pratas mycket 
om marknadsplatsen och om vad som ska hända där. Förtätning av staden i detta fall känns 
inte så lyckat. Alla städer behöver öppna ytor och rymd. Förtätning skapar ångest, låt den 
stoppa vid Lindängen. Men staden måste ju växa säger man. Självklart ska den det, men som 
det ser ut nu så krymper den.  
 
Enligt utvecklingsstrategin som finns i översiktsplanen Ulricehamn 2040 ska Ulricehamns 
tätort i första hand utveckla bebyggelsen inom och i direkt anslutning till tätorten. 
Centralorten behöver utvecklas för att klara av en ökad befolkning och för att nå kommunens 
mål att bli 27 000 invånare till år 2025. För att kommunen ska nå sina mål behöver tätorten 
utvecklas med en variation av olika funktioner inom gångavstånd. Det kan vara bostäder med 
olika upplåtelseformer, handel, service, kontor och parker för att skapa funktionsintegrerade 
bebyggelsemiljöer och en stad som är till för alla. Den nya bebyggelsen som tillkommer ska 
värna och utveckla den befintliga bebyggelsen. Därför är områden som Marknadsplatsen, 
Bronäs och Ätranäs bra ytor att exploatera på eftersom det är bättre att exploatera redan 
ianspråktagna hårdgjorda ytor och samtidigt planera för gröna rum. Ett kommande arbete 
för Bronäsområdet utgör en viktig länk i Ulricehamns hållbara stadsutveckling då området 
förutom bostäder även planeras för handel, kommunalservice, parker och vattenrum med 
möjlighet att bygga ihop staden runt Åsundens norra strand.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-21 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att låta centrum fortsätta växa nedåt Bronäsområdet 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till pågående och 
kommande planarbeten för området.  
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Beslut lämnas till 
Bo Andén 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 303 Svar på medborgarförslag om att flytta eller dölja 

återvinningsverksamhet vid väg 40 

  
 
 
§ 303/2022 
 

Svar på medborgarförslag om att flytta eller dölja 
återvinningsverksamhet vid väg 40 
Dnr 2022/418 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås då kommunen saknar tillräckliga skäl för att med tvångsmedel 
flytta de aktuella verksamheterna. Kommunen har heller inte rätt att besluta om insynsskydd 
som placeras inom det statliga vägområdet. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pia Björten att kommunen flyttar de 
företag som bedriver återvinningsverksamhet utmed väg 40 i Ulricehamn. Alternativt att 
företagens verksamhet, med hjälp av insynsskydd, döljs för förbipasserande på motorvägen. 
 
Om de aktuella företagen ska flytta till en annan plats, inom eller utanför kommunen, är i 
första hand en fråga för respektive företag och dess ägare. Om något av företagen överväger 
denna möjlighet har kommunen en viktig roll både som rådgivare och myndighet. 
Kommunen ska bland annat tillse att det finns planlagd mark för olika ändamål inom 
kommunen. Utöver redan planlagd mark finns flera pågående planuppdrag för att tillskapa 
ytterligare verksamhetsmark inom kommunen. Kommunen får dock inte gå så långt i sitt 
agerande att man riskerar att särskilt gynna ett specifikt företag. 
 
Kommunen kan under vissa omständigheter tvångsvis flytta en verksamhet. För att tillgripa 
sådana tvångsmedel krävs tyngre vägande skäl än att utsikten från en motorväg är 
otillfredsställande. Ett sådant förfarande riskerar dessutom att medföra stora kostnader för 
kommunen.  
 
Återvinningsverksamheten kan döljas för förbipasserande på motorvägen med hjälp av en 
skärm utan genomsikt vid vägkanten. En sådan skärm skulle, för att ge så stor effekt som 
möjligt, placeras inom det statliga vägområdet där kommunen saknar rådighet. Ett sådant 
beslut kan endast fattas av Trafikverket. 

 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-09-13 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att flytta eller dölja Stenas depå utmed 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås då kommunen saknar tillräckliga skäl för att med tvångsmedel 
flytta de aktuella verksamheterna. Kommunen har heller inte rätt att besluta om insynsskydd 
som placeras inom det statliga vägområdet.  
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Beslut lämnas till 
Pia Björten 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 304 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Ulricehamn 

  
 
 
§ 304/2022 
 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/227 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Vilma Hermansson att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från servicechef  
2 Medborgarförslag om hundrastgård i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 

 
 
Beslut lämnas till 
Vilma Hermansson 
Sektorchef Service 
Verksamhetschef kommunservice  
Enhetschef park och skog 
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§ 305 Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

  
 
 
§ 305/2022 
 

Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i 
Ulricehamn 
Dnr 2022/44 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att lägga en hundrastgård i Ulrikaparken avslås då förvaltningen anser att platsen 
inte är lämplig för ändamålet. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Erika Algotsson att kommunen 
anlägger en hundrastgård, förslagsvis i Ulrikaparken eller på Lassalyckan. Förvaltningen gör 
bedömningen att Ulrikaparken inte är en lämplig plats utifrån ett socialt perspektiv. Det 
finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett flertal 
inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar på 
olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att lägga en hundrastgård i Ulrikaparken avslås då förvaltningen anser att platsen 
inte är lämplig för ändamålet. 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2022-11-10 

Sida 55 av 68 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
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Beslut lämnas till 
Erika Algotsson 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
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§ 306 Svar på medborgarförslag om en hundrastgård vid Stadsparken eller 

Lassalyckan 

  
 
 
§ 306/2022 
 

Svar på medborgarförslag om en hundrastgård vid 
Stadsparken eller Lassalyckan 
Dnr 2022/34 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att lägga en hundrastgård i Stadsparken avslås då förvaltningen anser att platsen 
inte är lämplig för ändamålet. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ewa Hedlund att kommunen 
anlägger en hundrastgård, förslagsvis i Stadsparken eller på Lassalyckan. Förvaltningen gör 
bedömningen att Stadsparken inte är en lämplig plats utifrån ett miljö- och socialt 
perspektiv. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som 
framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en hundrastgård vid Stadsparken eller Lassalyckan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
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Förslaget att lägga en hundrastgård i Stadsparken avslås då förvaltningen anser att platsen 
inte är lämplig för ändamålet. 

 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Ewa Hedlund 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
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§ 307 Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

  
 
 
§ 307/2022 
 

Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/308 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mimmi Tankred att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14.   

 
Beslut lämnas till 
Mimmi Tankered 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
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§ 308 Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

  
 
 
§ 308/2022 
 

Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/235 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mergime Harja att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14.   

 
 
Beslut lämnas till 
Mergime Harja 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice  
Enhetschef park och skog 
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§ 309 Svar på medborgarförslag om en hundrastgård 

  
 
 
§ 309/2022 
 

Svar på medborgarförslag om en hundrastgård 
Dnr 2021/230 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rickard Sällberg att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-05 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en hundrastgård 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14.   

 
 
Beslut lämnas till 
Rickard Sällberg 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice  
Enhetschef park och skog  
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§ 310 Svar på medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i Ulricehamn 

  
 
 
§ 310/2022 
 

Svar på medborgarförslag om att bygga en 
hundrastgård i Ulricehamn 
Dnr 2021/229 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Minna Frändås att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-05 från servicechef  
2 Medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14.   

 
 
Beslut lämnas till 
Minna Frändås 
Sektorchef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog  
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§ 311 Svar på medborgarförslag om hundrastgård 

  
 
 
§ 311/2022 
 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård 
Dnr 2021/228 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jenny Nyberg att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från servicechef  
2 Medborgarförslag om hundrastgård 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14.    

 
 
Beslut lämnas till 
Jenny Nyberg 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice  
Enhetschef park och skog 
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§ 312 Svar på medborgarförslag om inhägnad yta för hundrastgård 

  
 
 
§ 312/2022 
 

Svar på medborgarförslag om inhägnad yta för 
hundrastgård 
Dnr 2022/73 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Camilla Tomas att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från servicechef  
2 Medborgarförslag om inhägnad yta för hundrastgård 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14.   

 
 
Beslut lämnas till 
Camilla Tomas 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
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§ 313 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i skogsmiljö 

  
 
 
§ 313/2022 
 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i 
skogsmiljö 
Dnr 2021/231 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Julia Berglund att kommunen 
anlägger en hundrastgård i skogsmiljö. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i 
Ulricehamn som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det 
finns idag inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans 
förskola. Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-05 från servicechef  
2 Medborgarförslag om hundrastgård i skogsmiljö 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14.   

 
 
Beslut lämnas till 
Julia Berglund 
Servicechef  
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
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 Utdragsbestyrkande 

 

§ 314 Svar på medborgarförslag om att det behövs hundrastgårdar i Ulricehamn 

  
 
 
§ 314/2022 
 

Svar på medborgarförslag om att det behövs 
hundrastgårdar i Ulricehamn 
Dnr 2021/353 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att uppföra skyltning på alla skolor och förskolor anses som tillgodosett då 
möjligheten, för de berörda verksamheterna, redan finns. Respektive verksamhet gör sin 
egna bedömning och kan vid behov beställa skylt från verksamhet fastighet. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingegerd Borg-Saviharju att 
kommunen anlägger hundrastgårdar i centralorten för att få bort problemet med att 
hundägare använder Kvarnlyckans förskola som en hundrastplats.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar 
på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Utöver detta önskar Borg-Saviharju även att alla Ulricehamns skolor och förskolor 
iordningställer tydlig skyltning om att rastning är förbjuden på skolområdena. Förslaget 
anses som tillgodosett då möjligheten, för de berörda verksamheterna, redan finns. 
Respektive verksamhet gör sin egna bedömning och kan vid behov beställa skylt från 
verksamhet fastighet. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från servicechef  
2 Medborgarförslag om att det behövs hundrastgårdar i Ulricehamn 
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Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att uppföra skyltning på alla skolor och förskolor anses som tillgodosett då 
möjligheten, för de berörda verksamheterna, redan finns. Respektive verksamhet gör sin 
egna bedömning och kan vid behov beställa skylt från verksamhet fastighet.   

 
 
Beslut lämnas till 
Ingegerd Borg-Saviharju 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
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§ 315 Svar på medborgarförslag om en enkel hundpark 

  
 
 
§ 315/2022 
 

Svar på medborgarförslag om en enkel hundpark 
Dnr 2022/155 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Linda Hellström att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en enkel hundpark 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14.   

 
 
Beslut lämnas till 
Linda Hellström 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
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§ 316 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-11-10 

  
 
 
§ 316/2022 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-11-
10 
Dnr 2021/624 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
1 Protokoll styrelsemöte Förbundsstyrelsen Sjuhärads samordningsförbund 
 2022-09-22 
2 Delårsrapport januari-augusti 2022, Sjuhärads samordningsförbund 
3 Protokoll Samverkansnämnd IT 2022-09-14 
4 Protokollsutdrag Direktionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-10-14 
    § 69 Vitesföreläggande Billdalsgatan 1–3, Borås (Dnr 2022–000764) 
5 Budget och verksamhetsplan 2023–2025 Tolkförmedling Väst 2022-09-30 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

 
 
 
 
 
 


