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§ 1 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 1/2023 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Med nedanstående ändringar fastställs ärendelistan. 
 

Sammanfattning 
Ordförande Wiktor Öberg (M) informerar om att ärende Utökat verksamhetsområde för 
vatten och avlopp för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. läggs till som ärende 13.  
 
Ordförande Wiktor Öberg (M) informerar vidare om att ärende Ansökan om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda läggs till som ärende 19.  
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§ 2 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 2/2023 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Wiktor Öberg (M) informerar om möten och händelser som 
varit sedan förra kommunstyrelsemötet.  
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§ 3 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 3/2023 
 

Förvaltningens information 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 4 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023-01-12 

  
 
 
§ 4/2023 
 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023-01-12 
Dnr 2022/9 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Delegationsbesluten 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 

1.3 

Nr 1179/2022 
2022/684 
Mottagande/undertecknande av delgivningskvitton från annan myndighet eller 
domstol 
Kommunsekreterare 2022-11-14 

1.25 

Nr 1212/2022 
Lämna medgivande att använda kommunens heraldiska vapen 
Kanslichef 2022-11-25 

2  Allmänna ärenden 

2.2 Nr 1184/2022 
2022/678 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Infrastruktur- och trafikplanerare 2022-11-09 

2.4 Nr 1154/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-11-04 

2.6 Nr 1196/2022 
2022/700 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 202-11-16 

2.17 Nr 1204/2022 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-11-21 
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2.22 Nr 1181/2022 
Organisationsförändringar inom sektor och kommunledningsstab 
Kommunchef 2022-10-31 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 1151/2022, 1165/2022, 1187/2022 
utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-11-03, 2022-11-09, 2022-11-15 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 1180/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-11-14 

5.10 

Nr 1149/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-11-03 

5.19 

Nr 1169–1170/2022, 1171–1172/2022, 1173/2022, 1174/2022, 1175/2022, 
1176/2022, 1177/2022, 1178/2022 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2022-09-05, 2022-08-25, 2022-09-05, 2022-09-29, 2022-10-
13, 2022-20-26, 2022-09-29, 2022-10-26 

5.21 

Nr 1150/2022, 1155/2022, 1156/2022, 1209/2022, 1210/2022 
2022/633, 2022/669, 2022/448, 2022/691, 2022/713 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2022-11-03, 2022-11-04, 2022-07-19, 2022-
11-24 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 1153/2022, 1157/2022, 1162/2022, 1164/2022, 1167/2022, 1168/2022, 
1184/2022, 1185/2022, 1186/2022, 1189/2022, 1190/2022, 1191/2022, 
1195/2022, 1199/2022, 1206/2022, 1211/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-11-03, 2022-11-01, 2022-11-08, 2022-11-09, 2022-11-11, 2022-
11-15, 2022-10-24, 2022, 2022-10-19, 2022-11-08, 2022-11-14, 2022-11-10, 
2022-11-22, 2022-11-24 
Verksamhetschef 2022-11-09, 2022-11-11 

8.8 

Nr 1158/2022, 1160/2022, 1161/2022, 1163/2022, 1182/2022, 1188/2022, 
1197/2022, 1198/2022, 1207/2022, 1208/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Verksamhetschef 2022-11-02, 2022-11-22 
Enhetschef 2022-11-01, 2022-11-03, 2022-11-03, 2022-11-07, 2022-11-10, 2022-
11-01,  2022-11-15, 2022-11-21 
Skolintendent 2022-11-18 

9 Planärenden 

9.2 
Nr 1159/2022 
2022/557 
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Beslut om positiva planbesked och planuppdrag i de fall stöd för den avsedda 
åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan, eller att åtgärden är av mindre betydande art 
Samhällsbyggnadschef 2022-11-07 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 1152/2022 

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-11-04 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14.3 

Nr 1192/2022, 1194/2022 
Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
Enhetschef 2022-11-17 

15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 1166/2022, 1205/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-11-07, 2022-11-10 

22.2 

Nr 1192/2022, 1200–1203/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-11-16, 2022-1-21 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2023-01-12 

Sida 11 av 52 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Ansvarig utgivare, webbsändning av kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 5/2023 
 

Ansvarig utgivare, webbsändning av 
kommunfullmäktige 
Dnr 2022/655 

 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) med andre vice ordförande Leif Dahl 
(S) som ersättare, utses som utgivare för webbsändningarna från kommunfullmäktiges 
sammanträden. I stället för utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för eventuella 
yttrandefrihetsbrott.  

 
Sammanfattning 
Webbsändning eller webb-tv är en tv-sändning som görs över internet, via tex en webbplats 
eller en app. Det krävs inget tillstånd men en registrering hos myndigheten för press, radio 
och tv ska göras bland annat om sändningen är riktad mot allmänheten. Registreringen är 
genomförd sedan tidigare men ny utgivare med ersättare behöver utses. I stället för utgivaren 
ansvarar var och en som framträder själv för eventuella yttrandefrihetsbrott.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-02 från kanslichef 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) med andre vice ordförande Leif Dahl 
(S) som ersättare, utses som utgivare för webbsändningarna från kommunfullmäktiges 
sammanträden. I stället för utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för eventuella 
yttrandefrihetsbrott.  
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§ 6 Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun 

(enligt inriktningsbeslut KF 2021-03-25 § 61) 

  
 
 
§ 6/2023 
 

Renovering och byggnation av högstadieskolor i 
Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 
2021-03-25 § 61) 
Dnr 2017/418 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 

inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- nybyggnation prioriteras för att ersätta lokaler i Stenbocksskolans område. 
Renovering av lokaler som, av myndighetsskäl, inte går att riva genomförs. 
Dimensioneringen är plats för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan samt 
fritidsgård.  

- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 

möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 

skolbyggnad. 

 
Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 61 att ge förvaltningen i uppdrag  

• att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 

Timmele  

• att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  

• att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare 2022-05-19 § 19 de geografiska platserna för de tre 

skolorna med två skolor i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad och en 

högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad.  

 

Delutredningarna är slutförda och den samlade bedömningen är: 

- för Stenbocksskolans område förordas renovering av Stenbocksskolan lokaler, 

innebärande att dessa kan behöva förändras och att också ytterligare ytor kan behöva 

tillskapas. Dimensionering föreslås bli plats för 450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan samt en fritidsgård. 
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- för en ny skola på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), föreslås en dimensionering 

för 375 elever, med möjlighet till framtida utbyggnad. 

- för Ätradalsskolans område förordas byggnation av en ny skola för 300 elever, jämte 

nuvarande skolbyggnad. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från kommunchef  
2 221014 Rapport delutredning 2 
3 220610 Rapport delutredning 3 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 

inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- nybyggnation prioriteras för att ersätta lokaler i Stenbocksskolans område. 
Renovering av lokaler som, av myndighetsskäl, inte går att riva genomförs. 
Dimensioneringen är plats för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan samt 
fritidsgård.  

- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 

möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 

skolbyggnad. 

 
Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 

 
Deltar inte i beslutet 
Jan-Olof Sundh (V) och Kerstin Berggren (MP) deltar inte i beslutet.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) och Ruza Källström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till 
beslut.  
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§ 7 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2022 

  
 
 
§ 7/2023 
 

Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken 2022 
Dnr 2022/624 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 

 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 38 dokument. 
Förvaltningen har i några fall ändrat arbetssätt som leder till att dokumenten bör utgå. För 
flera dokument föreslås tidssättningen förlängas eftersom varken lagstiftning eller arbetssätt 
inom förvaltningen har ändrats och för några dokument föreslås förändring av 
ansvarssättningen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-22 från kanslichef  
2 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2022 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
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§ 8 Regler för inkallande av ersättare 2023-2026 

  
 
 
§ 8/2023 
 

Regler för inkallande av ersättare 2023-2026 
Dnr 2022/766 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2023-2026 
Centerpartiet - C, M, KD, L 
Kristdemokraterna - KD, M, C, L 
Liberalerna - L, M, C, KD 
Moderaterna - M, C, KD, L, SD 
Miljöpartiet - MP, V, S, NU 
Nya Ulricehamn - NU, C, KD, L, M, MP, S, SD, V 
Socialdemokraterna - S, V, MP, C, M, L, KD, NU, SD 
Sverigedemokraterna - SD, M, KD, NU, L, C, MP, V, S 
Vänsterpartiet - V, S, MP, NU 
 
Inom partigrupperna inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges 
beslut.  
 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap 17 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnderna.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari lämnar partigrupperna in sina önskemål 
om vilket parti som ersätter det egna partiet, när egna ersättare inte finns. Under 2023-2026. 
Kommunstyrelsen kommer då föreslå fullmäktige att besluta enligt önskemålen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 från kanslichef  

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2023-2026 
C- 
KD-  
L-  
M-  
MP-  
NU-  
S- 
SD-  
V- 
 
Inom partigrupperna inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges 
beslut.  
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Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) föreslår följande ordning för inkallande av ersättare för C - C, M, KD, L 
 
Frida Edberg (KD) föreslår följande ordning för inkallande av ersättare för KD - KD, M, C, L 
 
Sten Selin (L) föreslår följande ordning för inkallande av ersättare för L - L, M, C, KD 
 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår följande ordning för inkallande av ersättare för M - M, C, 
KD, L, SD 
 
Jan-Olof Sundh (V) föreslår följande ordning för inkallande av ersättare för MP - MP, V, S, 
NU 
 
Mikael Levander (NU) föreslår följande ordning för inkallande av ersättare för NU - NU, C, 
KD, L, M, MP, S, SD, V 
 
Klas Redin (S) föreslår följande ordning för inkallande av ersättare för S - S, V, MP, C, M, L, 
KD, NU, SD 
 
Mattias Bengtsson (SD) föreslår följande ordning för inkallande av ersättare för SD - SD, M, 
KD, NU, L, C, MP, V, S 
 
Jan-Olof Sundh (V) föreslår fölande ordning för inkallande av ersättare för V - V, S, MP, NU 
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§ 9 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2022 SoL och LSS 

  
 
 
§ 9/2023 
 

Ej verkställda beslut kvartal 3, 2022 SoL och LSS 
Dnr 2022/595 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 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 2022-11-11 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3, 2022, SoL och LSS 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
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§ 10 Delårsrapport januari - augusti 2022 Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 10/2023 
 

Delårsrapport januari - augusti 2022 Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2022/687 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har vid sitt sammanträde 
den 14 oktober 2022 beslutat att för egen del godkänna delårsrapport för perioden januari – 
augusti 2021 samt att översända densamma till medlemskommunerna för beslut.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-23 från kommunchef  
2 § 70 Delårsrapport januari - augusti 2022 
3 Delårsrapport 2022-08-31 ver 1.2_ 
4 Delårsrapport, Revisorernas utlåtande 
5 Delårsrapport, Rapport granskning Revisionskontoret 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.  

 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2023-01-12 

Sida 19 av 52 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-utrustning 2023 

  
 
 
§ 11/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-
utrustning 2023 
Dnr 2022/651 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för it-utrustning, 22,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i it-utrustning i investeringsbudgeten för 2023. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för it-utrustning, 22,7 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera it-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i it-utrustning i 
investeringsbudgeten för 2023.  
 
It har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter gjort en 
uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2023 och delat in dessa i hanterade 
datorer, lärardatorer, elevdatorer, skrivare, surfplattor och teknisk infrastruktur.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-09 från servicechef  
2 Investeringskalkyl it-utrustning 2023 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för it-utrustning, 22,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i it-utrustning i investeringsbudgeten för 2023. 
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§ 12 Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för del av 

Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 

  
 
 
§ 12/2023 
 

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för 
del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 
Dnr 2020/221 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
 

Sammanfattning 
Gällande verksamhetsområde för vatten och avlopp ska ses över i samband med beslut om 
detaljplan. Då kommunen framtar en detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 
”Björkåsen” ska kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp i enlighet med 
kommunens VA-policy utökas. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från samhällsbyggnadschef  
2 Fastighetsförteckning va-verksamhetsutvidgning del av Sanatorieskogen 1-3 
3 Kartbilaga utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
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§ 13 Svar på motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av 

batterifabrik i Lockryd 

  
 
 
§ 13/2022 
 

Svar på motion om nyttor för Ulricehamns kommun 
vid etablering av batterifabrik i Lockryd 
Dnr 2022/504 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och kartlägga vilka 
nyttor som till exempel bostadstillväxt/inflyttning och positiv påverkan för näringslivet en 
etablering av batterifabrik i Lockryd skulle innebära. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltning och NUAB får i 
uppdrag i att utreda och kartlägga vilka nyttor som till exempel bostadstillväxt/inflyttning 
och positiv påverkan för näringslivet en etablering av batterifabrik i Lockryd skulle innebära 
för Ulricehamns kommun samt att resultatet redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Motionen har remitterats till Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) för besvarande.  
 
NUAB ser positivt på uppdraget och anser att det är viktigt att vara informerad och aktivt 
arbeta med vilka påverkansfaktorer en eventuell mycket stor etablering i närområdet kan 
komma att innebära. Även om viss koordinering sker idag på regional nivå, är det viktigt att 
samordning sker regionalt på flera nivåer då det kommer innebära liknande utmaningar och 
möjligheter för flera kommuner inom kommunalförbundet Boråsregionens 
medlemskommuner.   
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-17 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av batterifabrik i Lockryd 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och kartlägga vilka 
nyttor som till exempel bostadstillväxt/inflyttning och positiv påverkan för näringslivet en 
etablering av batterifabrik i Lockryd skulle innebära. 
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§ 14 Val av biträdande kommunalråd och oppositionsråd i kommunstyrelsen 

  
 
 
§ 14/2023 
 

Val av biträdande kommunalråd och oppositionsråd i 
kommunstyrelsen 
Dnr 2022/768 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Till biträdande kommunalråd för ordförande i kommunstyrelsen utses Sebastian Gustavsson 
(M). 
 
Till biträdande oppositionsråd för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses Ruza 
Källstöm (S). 
 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 242, ska 
kommunstyrelsen utse ett biträdande kommunalråd för ordförande och ett biträdande 
oppositionsråd för andre vice ordförande. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december valdes Wiktor Öberg (M) till 
ordförande, Mikael Dahl (C) till förste vice ordförande och Klas Redin (S) till andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-19 från kanslichef 
 

Förslag till beslut 
Till biträdande kommunalråd för ordförande utses 
Till biträdande oppositionsråd för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses  
 

Förslag till beslut på mötet 
Anette Hellqvist (M) föreslår Sebastian Gustavsson (M) till biträdande kommunalråd för 
ordförande i kommunstyrelsen.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen väljer Sebastian Gustavsson (M) till biträdande 
kommunalråd i kommunstyrelsen och finner att så är fallet.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) föreslår Ruza Källström (S) som biträdande oppositionsråd för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen.  
 
Lisa Åkesson (NU) föreslår Mikael Levander (NU) som biträdande oppositionsråd för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen utser Ruza Källström (S) eller Mikael Levander 
(NU) till biträdande oppositionsråd för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att utse Ruza Källström (S). 
 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val 
Jan-Henric Henningsson (SD) och Lisa Åkesson (NU) utses till rösträknare.  
 
Ordförande upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 
 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Kommunsekreteraren prickar av 
de röstande.  
 
Omröstningsresultat 
Ruza Källström: 7 
Mikael Levander: 2 
Blanka: 6 
 
Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen valt Ruza Källström (S) till biträdande 
oppositionsråd för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kommunchef 
Kansliet 
HR-funktionen 
Lön 
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§ 15 Val av kommunstyrelsens beredande utskott 

  
 
 
§ 15/2023 
 

Val av kommunstyrelsens beredande utskott 
Dnr 2022/769 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Till kommunstyrelsens beredande utskott utses: 
 
Ledamöter 
Wiktor Öberg (M) 
Klas Redin (S) 
 
Ersättare  
Mikael Dahl (C) 
Ruza Källström (S) 
 
Wiktor Öberg (M) utses till ordförande och Klas Redin (S) till vice ordförande.  

 
Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 242, ska 
det inom kommunstyrelsen finnas två utskott – ett beredande utskott och ett budgetutskott 
som väljs bland ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen enligt 6 kap 42 § 
kommunallagen. Det innebär att bestämmelserna i lagen (2022:629) om proportionella val i 
kommuner och regioner då ska tillämpas.   
 
Beredande utskottet ska bestå av två ledamöter och två ersättare. Ersättarna har rätt att 
närvara vid beredande utskottets sammanträde även när de inte tjänstgör. Beredande 
utskottet har som huvudsaklig uppgift att gå igenom de ärenden som ska behandlas av 
kommunstyrelsen och avgöra bland annat om förvaltningens beslutsunderlag är tillräckligt 
för behandling i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer för utskottet bland dess ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-19 från kanslichef  

 
Förslag till beslut 
Till kommunstyrelsens beredande utskott utses: 
 
Ledamöter 
 
Ersättare  
 
XX utses till ordförande och XX till vice ordförande.  
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Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår Wiktor Öberg (M) som ledamot tillika ordförande i 
beredande utskottet.  
 
Klas Redin (S) förslår Klas Redin (S) som ledamot tillika vice ordförande i beredande 
utskottet. 
 
Klas Redin (S) föreslår Ruza Källström (S) som ersättare i beredande utskottet. 
 
Ziad Makrous (C) föreslår Mikael Dahl (C) som ersättare i beredande utskottet. 
 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kommunchef 
Kanslichef 
Kansliet 
Lön 
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§ 16 Val av kommunstyrelsens budgetutskott 

  
 
 
§ 16/2023 
 

Val av kommunstyrelsens budgetutskott 
Dnr 2022/770 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Till kommunstyrelsens budgetutskott utses:  
 
Ledamöter 
Wiktor Öberg (M) 
Sebastian Gustavsson (M) 
Frida Edberg (KD) 
Mikael Dahl (C) 
Ziad Makrous (C) 
Sten Selin (L) 
Klas Redin (S) 
Ruza Källström (S) 
Mattias Bengtsson (SD) 
Kerstin Berggren (MP) 
Mikael Levander (NU) 
Jan-Olof Sundh (V) 
 
Ersättare 
Anette Hellqvist (M) 
Jessica Bjurén (M) 
Staffan Engblom (KD) 
Marie Dahlén (C) 
Elin Andersson (C) 
Ireen Wolter (L) 
Inga-Kersti Skarland (S) 
Per-Ola Johansson (S) 
Peter Nilsson (SD) 
Lisa Åkesson (NU) 
Ing-Britt Jonsson (V) 
 
Wiktor Öberg (M) utses till ordförande och Klas Redin (S) till vice ordförande.  
 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 242, ska 
det inom kommunstyrelsen finnas två utskott – ett beredande utskott och ett budgetutskott 
som väljs bland ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen enligt 6 kap 42 § 
kommunallagen. Det innebär att bestämmelserna i lagen (2022:629) om proportionella val i 
kommuner och regioner ska tillämpas.  
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Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier 
som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium. 
Ersättare närvarar vid budgetutskottets sammanträde endast när ledamot är förhindrad. 
Budgetutskottet har som huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget men också att 
följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår.  
 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer för utskottet bland dess ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-19 från kanslichef  

 
Förslag till beslut 
Till kommunstyrelsens budgetutskott utses:  
 
Ledamöter 
 
Ersättare 
 
Xx utses till ordförande och xx till vice ordförande.  

 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår Wiktor Öberg (M) och Sebastian Gustavsson (M) som 
ledamöter och Anette Hellqvist (M) och Jessica Bjurén (M) som ersättare i budgetutskottet. 
Vidare föreslår Sebastian Gustavsson Wiktor Öberg (M) till ordförande i budgetutskottet.   
 
Frida Edberg (KD) föreslår Frida Edberg (KD) som ledamot och Staffan Engblom (KD) som 
ersättare i budgetutskottet.  
 
Mikael Dahl (C) föreslår Mikael Dahl (C) och Ziad Makrous (C) som ledamöter och Marie 
Dahlén (C) och Elin Andersson (C) som ersättare i budgetutskottet.  
 
Sten Selin (L) föreslår Sten Selin (L) till ledamot och Ireen Wolter (L) till ersättare i 
budgetutskottet.  
 
Klas Redin (S) förslår Klas Redin (S) och Ruza Källström (S) som ledamöter och Inga-Kersti 
Skarland (S) och Per-Ola Johansson (S) som ersättare i budgetutskottet. Klas Redin (S) 
föreslår vidare Klas Redin (S) som vice ordförande i budgetutskottet.  
 
Jan-Henric Henningsson (SD) föreslår Mattias Bengtsson (SD) som ledamot och Peter 
Nilsson (SD) som ersättare i budgetutskottet.  
 
Kerstin Berggren (MP) föreslår Kerstin Berggren (MP) som ledamot i budgetutskottet.  
 
Mikael Levander (NU) föreslår Mikael Levander (NU) som ledamot och Lisa Åkesson (NU) 
som ersättare i budgetutskottet.  
 
Jan-Olof Sundh (V) föreslår Jan-Olof Sundh (V) som ledamot och Ing-Britt Jonsson (V) till 
ersättare i budgetutskottet.  
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Beslut lämnas till 
De valda 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
Kansliet 
Lön 
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§ 17 Val av arbetsgrupper inom kommunstyrelsen 

  
 
 
§ 17/2023 
 

Val av arbetsgrupper inom kommunstyrelsen 
Dnr 2022/773 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Arbetsgrupp lärande/välfärd 
Till arbetsgrupp för lärande/välfärd utses: 
Sebastian Gustavsson (M) 
Anette Hellqvist (M) 
Mikael Dahl (C) 
Marie Dahlén (C) 
Per-Ove Ståhlbrand (KD) 
Staffan Engblom (KD) 
Ireen Wolter (L) 
Ruza Källström (S) 
Inga-Kersti Skarland (S) 
Anna Vallin (S) 
Ing-Britt Jonsson (V) 
Mikael Levander (NU) 
Lisa Åkesson (NU) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Peter Nilsson (SD) 
 
Till samtalsledare utses Mikael Dahl (C) och till vice samtalsledare utses Ruza Källström (S). 
 
Arbetsgrupp samhällsutveckling 
Till arbetsgrupp samhällsutveckling utses: 
Wiktor Öberg (M) 
Jessica Bjurén (M) 
David Molarin (M) 
Ziad Makrous (C) 
Elin Andersson (C) 
Frida Edberg (KD) 
Sten Selin (L) 
Klas Redin (S) 
Per-Ola Johansson (S) 
Jan-Olof Sundh (V) 
Kerstin Berggren (MP) 
Mats Bogren (NU) 
Dario Mihajlovic (NU) 
Mattias Bengtsson (SD) 
Ingemar Gustafsson (SD) 
 
Till samtalsledare utses Wiktor Öberg (M) och till vice samtalsledare utses Klas Redin (S). 
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Sammanfattning 
I kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 242, anges att 
kommunstyrelsen ska ha två arbetsgrupper: lärande/välfärd och samhällsutveckling. Dessa 
sammanträder endast inom ramen för kommunstyrelsens möte. Arbetsgrupperna utses inom 
kommunstyrelsen med 15 ledamöter i varje grupp. Arbetsgrupperna lägger inga förslag till 
beslut. De är verksamhetens bollplank i frågor som är under beredning för kommande möten 
i kommunstyrelsen.  
 
Kommunal- och oppositionsråd fördelas mellan de två arbetsgrupperna och bland dem sker 
val av samtalsledare och vice samtalsledare.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-19 från kanslichef  

 
Förslag till beslut 
Arbetsgrupp lärande/välfärd 
Till arbetsgrupp för lärande/välfärd utses: 
 
Till samtalsledare utses XX och till vice samtalsledare utses XX 
 
Arbetsgrupp samhällsutveckling 
Till arbetsgrupp samhällsutveckling utses: 
 
Till samtalsledare utses XX och till vice samtalsledare utses XX 
 
 

Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår Sebastian Gustavsson (M) och Anette Hellqvist (M) till 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd.  
 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår Wiktor Öberg (M), Jessica Bjurén (M) och David Molarin 
(M) som ledamöter i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling. Vidare föreslås 
Wiktor Öberg (M) till samtalsledare i arbetsgruppen samhällsutveckling.  
 
Mikael Dahl (C) föreslår Mikael Dahl (C) och Marie Dahlén (C) till ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd. Vidare föreslås Mikael Dahl (C) till 
samtalsledare i arbetsgrupp lärande/välfärd.  
 
Mikael Dahl (C) föreslå Ziad Makrous (C) och Elin Andersson (C) till ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.  
 
Frida Edberg (KD) föreslår Per-Ove Ståhlbrand (KD) och Staffan Engblom (KD) till 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd. 
 
Frida Edberg (KD) föreslår Frida Edberg (KD) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling.  
 
Sten Selin (L) föreslår Ireen Wolter (L) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
lärande/välfärd.  
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Sten Selin (L) föreslår Sten Selin (L) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp 
samhällsutveckling. 
 
Klas Redin (S) föreslår Ruza Källström (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Anna Vallin (S) till 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd. Vidare föreslås Ruza Källström 
(S) till vice samtalsledare i arbetsgruppen lärande/välfärd.  
 
Klas Redin (S) föreslår Klas Redin (S) och Per-Ola Johansson (S) till ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling. Vidare föreslås Klas Redin (S) till vice 
samtalsledare i arbetsgruppen samhällsutveckling.  
 
Jan-Olof Sundh (V) föreslår Ing-Britt Jonsson (V) som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp lärande/välfärd.  
 
Jan-Olof Sundh (V) föreslår Jan-Olof Sundh (V) som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp samhällsutveckling.  
 
Kerstin Berggren (MP) föreslår Kerstin Berggren (MP) som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp samhällsutveckling.  
 
Lisa Åkesson (N) föreslår Mikael Levander (NU) och Lisa Åkesson (NU) som ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd.  
 
Lisa Åkesson (NU) föreslår Mats Bogren (NU) och Dario Mihajlovic (NU) som ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.  
 
Mattias Bengtsson (SD) föreslår Jan-Henric Henningsson (SD) och Peter Nilsson (SD) som 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd.  
 
Mattias Bengtsson (SD) föreslår Mattias Bengtsson (SD) och Ingemar Gustafsson (SD) som 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.  
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kommunchef 
Kanslichef 
Kansliet 
Lön 
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§ 18 Ansökan om omställningsstöd och pension för förtroendevald 

  
 
 
§ 18/2023 
 

Ansökan om omställningsstöd och pension för 
förtroendevald 
Dnr 2022/810 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Mikael Levander beviljas ekonomiskt omställningsstöd med 85% av månadsarvode som 
kommunalråd från den 1 januari 2023 och som längst till och med 31 december 2023.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag avseende aktivt omställningsstöd.  
 

Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har den 23 december 2022 inkommit med ansökan om 
omställningsstöd samt aktiva omställningsinsatser enligt OPF-KL-18. Ansökan gäller från 
och med den 1 januari.  
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om bestämmelser för omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda, OPF-KL-18 (2019-12-19 §219). Bestämmelserna gäller för förtroendevald 
som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40% av heltid.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-04 från kommunchef  
2 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL-18) 
3 Ansökan om omställningsstöd  

 

Förslag till beslut 
Mikael Levander beviljas ekonomiskt omställningsstöd med 85% av månadsarvode som 
kommunalråd från den 1 januari 2023 och som längst till och med 31 december 2023.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag avseende aktivt omställningsstöd.  

 
Jäv  
Mikael Levander (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Mats Bogren (NU) ersätter Mikael Levander (NU).  
 
 

Beslut lämnas till 
Mikael Levander  
HR-chef 
Ekonomichef
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§ 19 Riktlinjer för ramuppdrag it 2023 

  
 
 
§ 19/2023 
 

Riktlinjer för ramuppdrag it 2023 
Dnr 2022/625 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för ramuppdrag it 2023 inklusive prislista antas. 

 
Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd it har beretts i it-samverkan. Därmed överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2023 till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Årets justeringar omfattar främst uppdateringar och omskrivningar utifrån att 
samverkansnämnd IT avvecklats från och med årsskiftet. En ny tjänst har lagts till gällande 
smarta skärmar och möjligheten för anställda att köpa ut sin dator har tagits bort. 
 
Priserna har ökat något. Ökningen beror främst på it-enhetens ökade räntekostnader, högre 
dollarkurs och på högre personalkostnader kopplade till det nya pensionsavtalet som börjar 
gälla från och med 2023. Den totala ökningen dämpas dock till viss del beroende på lägre 
kostnader för köp av tjänster och licenser.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-18 från servicechef  
2 Riktlinje för ramuppdrag it 2023 
3 Prislista It-enheten 2023 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för ramuppdrag it 2023 inklusive prislista antas. 

 
 
Beslut lämnas till 
Tranemo kommun 
Servicechef 
Enhetschef it  
Författningshandboken 
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§ 20 Revidering av riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns 

museisamling 

  
 
 
§ 20/2023 
 

Revidering av riktlinjer för förvaltningsplan för 
Ulricehamns kommuns museisamling 
Dnr 2022/701 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling 
godkänns och ersätter tidigare riktlinje. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2019-09-05, § 200 ny riktlinje för förvaltningsplan för Ulricehamns 
kommuns museisamling. Den nya riktlinjen ersatte då två tidigare dokument som spelat ut 
sin roll. 2017 antogs en Museilag (2017:563) vilket var grunden att den nya riktlinjen 
arbetades fram. Riktlinjen gäller till och med 2022. 
 
Riktlinjen är nu genomgången och en revidering av den har genomförts. Det är framför allt 
uppdatering av var samlingen numera finns, samt hänvisningar till de tidigare dokument 
som riktlinjen från 2019 ersatte som har gjorts. I bifogad reviderad riktlinje så är den 
reviderade texten utmärkt. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-17 från servicechef  
2 Riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling, reviderad 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling 
godkänns och ersätter tidigare riktlinje. 

 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
Författningshandboken 
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§ 21 Revidering av riktlinjer för anhörigstöd 

  
 
 
§ 21/2023 
 

Revidering av riktlinjer för anhörigstöd 
Dnr 2022/703 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen om anhörigstöd antas och gäller från och med 1 februari 2023. 
 
Riktlinjen för anhörigstöd antagen av kommunstyrelsen 2018-11-29 § 349 upphävs i 
samband med detta.  
 

Sammanfattning 
Den 29 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för anhörigstöd. 
Riktlinjerna gäller till och med 2022. Förvaltningen har med anledning av detta reviderat 
riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och med 1 februari 2023. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-23 från socialchef 
2 Riktlinje för anhörigstöd 
3 Riktlinje-för-anhörigstöd 2019 
4 Riktlinje anhörigstöd 2023 påvisning av ändringar 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen om anhörigstöd antas och gäller från och med 1 februari 2023. 
 
Riktlinjen för anhörigstöd antagen av kommunstyrelsen 2018-11-29 § 349 upphävs i 
samband med detta.  

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Författningshandboken  
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§ 22 Ansökan om investeringsmedel för centrumutveckling, ombyggnation 

Storgatan 2023 

  
 
 
§ 22/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för 
centrumutveckling, ombyggnation Storgatan 2023 
Dnr 2022/537 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för centrumutveckling ombyggnation Storgatan, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 44,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för centrumutveckling ombyggnation 
Storgatan, totalt 10,0 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-15 § 263 där riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning 
och bolag reviderades så att kommunstyrelsen kan besluta om objekt med en totaluppgift på 
upp till och med 20 mnkr och som är upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen. 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 44,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl centrumutveckling Storgatan 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för centrumutveckling ombyggnation Storgatan, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 44,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef
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§ 23 Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2023 

  
 
 
§ 23/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och 
trafikåtgärder 2023 
Dnr 2022/551 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 15,3 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 36,4 tkr per år beaktas i budget 2024. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investering i gator, vägar och trafikåtgärder, 
totalt 15,3 mnkr. 

 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-15 § 263 där riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning 
och bolag reviderades så att kommunstyrelsen kan besluta om objekt med en totaluppgift på 
upp till och med 20 mnkr och som är upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen. 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 36,4 tkr per år beaktas i budget 2024. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Broreparationer 
3 Investeringskalkyl Cykelboxar Ulricehamns- och Hökerumsmotet 
4 Investeringskalkyl Gc-väg utmed Grönahögsvägen 
5 Investeringskalkyl Oförutsedda åtgärder 
6 Investeringskalkyl Vegagatan höjdjustering 
7 Investeringskalkyl Årlig beläggning 
8 Investeringskalkyl Gc-väg Bogesundsgatan 
9 Investeringskalkyl tillgänglighetsanpassning av 2 st hållplatser 

Parkgatan och Tre Rosors väg 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 15,3 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 36,4 tkr per år beaktas i budget 2024. 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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§ 24 Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2023 

  
 
 
§ 24/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplaner 2023 
Dnr 2022/552 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, totalt 1,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 12,4 tkr per år, beaktas i budget 2024. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan del av Nitta 
samhälle, totalt 1,5 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 12,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Detaljplan Nitta 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, totalt 1,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 12,4 tkr per år, beaktas i budget 2024. 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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§ 25 Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av ventilationsanläggning 

till ishallen 

  
 
 
§ 25/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av 
ventilationsanläggning till ishallen 
Dnr 2022/219 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel till ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning, 2,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Ishallen ventilation i investeringsbudgeten för 2023.  

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av ventilationsanläggning, 2,5 
mnkr. Investeringen är nödvändigt för att få en bra funktion på en idag dåligt fungerande 
värmefördelning i A-hallen. Detta möjliggör även att ishallen kan ha åretruntöppet. 
 
Idag nyttjas inte hela värmekapaciteten från kylmaskinen och en stor del av energin släpps ut 
i kondensorfläkten på taket. Denna överskottsenergi kan hallen värmas med i stället för med 
elvärmebatteriet. Elvärmebatteriet kan med fördel sitta kvar, och användas som backup, för 
att kunna starta automatiskt om temperaturen faller för lågt. Åtgärden medför en 
energibesparing. Dock kan inte besparingseffekten beräknas då drifttiden på 
elvärmebatteriet är okänd. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser i form av energibesparingar kan inte beräknas i dagsläget, 
men får beaktas i budget 2024. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för ombyggnad 

av ventilationsanläggning till ishallen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel till ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning, 2,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Ishallen ventilation i investeringsbudgeten för 2023.  
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 26 Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet 

kost 2023 

  
 
 
§ 26/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för diverse 
investeringar inom verksamhet kost 2023 
Dnr 2022/682 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost, 1,0 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för diverse investeringar inom kostverksamheten i investeringsbudgeten 
för 2023.  

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet 
kost, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker 
arbetsmiljö i kommunens kök. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-11 från servicechef  
2 Investeringskalkyl för diverse investeringar inom verksamhet kost 2023 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost, 1,0 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för diverse investeringar inom kostverksamheten i investeringsbudgeten 
för 2023.  

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef service  
Ekonomichef  
Verksamhetschef kost 
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§ 27 Svar på medborgarförslag om skyltar på stadens olika kvartersnamn 

  
 
 
§ 27/2023 
 

Svar på medborgarförslag om skyltar på stadens olika 
kvartersnamn 
Dnr 2022/97 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att nyttan med kvartersskyltar inte överstiger 
kostnaden.  

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenneth Svensson att kvarteren i 
Ulricehamns stad skall ha en liten skylt med kvartersnamnet. 
 
Kommunen ansvarar för gatunamnsskyltar på kommunala gator samt på namnsatta enskilda 
gator, i det fall som de ansluter till en kommunal gata. Att skyltsätta kvartersnamn innebär 
ett relativt omfattande arbete då skyltarna behöver monteras på husfasaderna och det i sin 
tur kräver godkännande och avtal med fastighetsägaren. Kvartersnamn har ingen väsentlig 
betydelse för orienterbarheten utan är mer en gestaltningsfråga. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-19 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om skyltar på stadens olika kvartersnamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att nyttan med kvartersskyltar inte överstiger 
kostnaden.  

 
 
Beslut lämnas till 
Kenneth Svensson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 28 Svar på medborgarförslag om busskort som även gäller under lov till alla 

skolelever 

  
 
 
§ 28/2023 
 

Svar på medborgarförslag om busskort som även 
gäller under lov till alla skolelever 
Dnr 2022/473 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås då det inte finns avsatta medel för ändamålet i kommunens 
budget.  

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jessica Linderos Sundberg att 
skolungdomar ska få busskort som gäller även på alla lov, speciellt sommarlov.  
 
Kommunen delar ut busskort i form av så kallade skolkort till de elever som anvisas 
skolskjuts med den allmänna kollektivtrafiken. Skolkortet gäller för resor med den allmänna 
kollektivtrafiken under terminerna på helgfria vardagar. Elever som reser med kommunens 
upphandlade skolskjuts eller elever som saknar rätt till skolskjuts erhåller inget busskort. 
 
Västtrafik erbjuder inom sitt biljettsortiment kommunerna inom Västra Götaland ett 
sommarlovskort som är giltigt under juni, juli och augusti. Kortet gäller på alla Västtrafiks 
fordon i hela Västra Götaland (zon A, B och C). Kortet kan delas ut till barn i grundskolans 
årskurs 6 – 9 samt år 1 och 2 på gymnasiet. Kostnaden för Ulricehamns kommun att köpa 
kortet till samtliga folkbokförda ungdomar i berörda åldersklasser är cirka 1,3 mnkr per år. I 
nuläget saknas avsatta medel för detta ändamål i kommunens budget. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om busskort som även gäller under lov till alla skolungdomar 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås då det inte finns avsatta medel för ändamålet i kommunens 
budget.  

 
 
Beslut lämnas till 
Jessica Linderos Sundberg 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 29 Svar på medborgarförslag om ett fast datum för iläggning av brygga intill 

iläggningsrampen vid Fiskebacken 

  
 
 
§ 29/2023 
 

Svar på medborgarförslag om ett fast datum för 
iläggning av brygga intill iläggningsrampen vid 
Fiskebacken 
Dnr 2022/296 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen lägger en beställning så att bryggan som 
ligger bredvid iläggningsrampen vid Fiskebacken läggs i senast 1 april varje år. Detta 
förutsatt att isen är borta och det är öppet vatten.  
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mattias Lundberg att det blir ett fast 
datum för iläggning av bryggan parallellt med rampen vid fiskebacken. Vidare skriver Mattias 
Lundberg att det är många som efterfrågar tidigare iläggning och att det är för sent att lägga i 
bryggan i samband med båtbryggorna. 
 
Förvaltningen är positiva till att möta önskemålet om ett fast datum för iläggning av bryggan 
i anslutning till iläggningsrampen vid Fiskebacken och föreslår att den läggs i senast 1 april 
varje år förutsatt att det är öppet vatten. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-01 från servicechef  
2 Medborgarförslag om ett fast datum för iläggning av brygga intill iläggningsrampen 

vid Fiskebacken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen lägger en beställning så att bryggan som 
ligger bredvid iläggningsrampen vid Fiskebacken läggs i senast 1 april varje år. Detta 
förutsatt att isen är borta och det är öppet vatten.  

 
 
Beslut lämnas till 
Mattias Lundberg 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
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§ 30 Svar på medborgarförslag om brygga med stege för vinterbad 

  
 
 
§ 30/2023 
 

Svar på medborgarförslag om brygga med stege för 
vinterbad 
Dnr 2022/204 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under genomförande. Förvaltningen har en tanke att öppna 
upp en av de framtida året-runt bryggor i småbåtshamnen för vinterbad under perioden då 
det inte ligger några båtar vid bryggorna.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carina Strömbom att Ulricehamn 
behöver en brygga som ligger i året runt och kan nyttjas för de som vill vinterbada.  
 
Förvaltningen har en ambition och en idé att kunna använda en av de båtbryggor som i 
framtiden kommer att ligga i året runt till vinterbad. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-17 från servicechef  
2 Medborgarförslag om brygga med stege för vinterbad 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under genomförande. Förvaltningen har en tanke att öppna 
upp en av de framtida året-runt bryggor i småbåtshamnen för vinterbad under perioden då 
det inte ligger några båtar vid bryggorna.  

 
 
Beslut lämnas till 
Carina Strömbom 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 31 Svar på medborgarförslag om fler bryggor för båtplatser 

  
 
 
§ 31/2023 
 

Svar på medborgarförslag om fler bryggor för 
båtplatser 
Dnr 2020/478 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning. Detta med hänvisning till 
investeringsplanen där enheten fritid i budget har avsatta medel för en sjätte brygga i 
småbåtshamnen.  

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Nyberg att han önskar fler 
båtbryggor då det idag är lång kö för att få båtplats i småbåtshamnen. 
 
I enheten fritids investeringsplan finns en sjätte brygga inplanerad för att utöka antalet 
båtplatser i småbåtshamnen. Fritidsenheten anser i och med detta att medborgarförslaget är 
under utredning. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-17 från servicechef  
2 Medborgarförslag om fler bryggor för båtplatser 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning. Detta med hänvisning till 
investeringsplanen där enheten fritid i budget har avsatta medel för en sjätte brygga i 
småbåtshamnen.  

 
 
Beslut lämnas till 
Henrik Nyberg 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 32 Svar på medborgarförslag om handelsplats vid Hökerumsmotet 

  
 
 
§ 32/2023 
 

Svar på medborgarförslag om handelsplats vid 
Hökerumsmotet 
Dnr 2022/180 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen startar ett planeringsarbete vid 
Hökerumsmotet, med hänvisning till prioriteringsbehovet av andra detaljplaner för 
exempelvis kommunal service och bostäder. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen köper in den aktuella marken vid 
Hökerumsmotet, med hänvisning till tids- och osäkerhetsaspekter för eventuell 
detaljplanering. 
 
Medborgarförslaget bifalls gällande intresseförfrågan, genom att NUAB får i uppdrag att i sitt 
ordinarie arbete efterhöra intresset att etablera verksamhet vid Hökerumsmotet.   

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl-Åke Alsin och Tommy 
Johansson att:  

- Ulricehamns kommun startar ett planeringsarbete vid Hökerumsmotet. 
- I samarbete med NUAB utformar intresseförfrågan för etablering på området. 
- Köper in den aktuella marken. 

 
Som skäl till förslaget framförs att när Hökerums samhällsförening tog fram översiktsplanen 
för Hökerum 2040 visades det på en mycket lämplig handelsplats vid Hökerumsmotet. Det 
skulle var ett ypperligt läge med stor exponering utmed motorvägen. Vid framtagandet av 
översiktsplanen kontaktades alla markägare och de var mycket positiva till en utveckling av 
området. Platsen är utmärkt för sällanköpsmarknaden som inte kräver släpkärra för att 
handla. Men även för handel som kräver kärra typ bygghandel etc.  
 
Medborgarförslaget har remitterats till Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) och sektor miljö- 
och samhällsbyggnad för besvarande. 
 
I dagsläget har kommunen ett prioriteringsbehov för större utvecklingsprojekt, bland annat 
för bostäder och ny kommunal service. Detta innebär att resurserna kan behöva koncentreras 
till sådana projekt framöver. Ett kommunalt drivet planeringsarbete och markköp vid 
Hökerumsmotet är därför inte aktuellt inom de närmsta åren, men ett eventuellt planarbete 
skulle kunna utföras av en privat aktör på initiativ från markägare och/eller förslagsställarna. 
Detta är något som kommunen ser positivt på och skulle tidsmässigt kunna vara ett mer 
effektivt tillvägagångssätt.  
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Om kommunen i framtiden beslutar att köpa in marken och inleda planarbete, så ingår det i 
NUAB:s uppdrag att arbeta med nya områden för verksamhetsutveckling och etablering.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från kommunchef/VD Stadshus AB 
2 Medborgarförslag om handelsplats vid Hökerumsmotet 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen startar ett planeringsarbete vid 
Hökerumsmotet, med hänvisning till prioriteringsbehovet av andra detaljplaner för 
exempelvis kommunal service och bostäder. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen köper in den aktuella marken vid 
Hökerumsmotet, med hänvisning till tids- och osäkerhetsaspekter för eventuell 
detaljplanering. 
 
Medborgarförslaget bifalls gällande intresseförfrågan, genom att NUAB får i uppdrag att i sitt 
ordinarie arbete efterhöra intresset att etablera verksamhet vid Hökerumsmotet.   

 
 
Beslut lämnas till 
Carl-Åke Alsin 
Tommy Johansson 
Samhällsbyggnadschef 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Kommunchef 
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§ 33 Svar på medborgarförslag om grovsopbil 

  
 
 
§ 33/2023 
 

Svar på medborgarförslag om grovsopbil 
Dnr 2022/282 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att den grovsopbil som 
föreslås redan finns idag.  

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mats Ljunggren att kommunen 
kanske skulle ordna med någon typ av grovsopbil som skulle kunna åka runt i kommunen 
och människor kan få hämtat sina grovsopor istället för att alla ska åka till miljöstationen ett 
par mil bort, slippa krångla med släp osv. 
 
Medborgarförslaget har remitterats till Ulricehamns Energi AB för besvarande. Av svaret 
framgår att utöver den återvinningscentral som finns på Övreskog, där man kan lämna 
nästan alla slags fraktioner, finns två andra sätt att lämna grovavfall.  
  
Det finns en så kallad grovsopsinsamling för privatpersoner som är en variant av mobil 
återvinningscentral. Den flyttas runt till kransorterna, 19 platser, vår och höst. Den består av 
tre containrar för fraktionerna Ge & Ta det vill säga återbruk, metallskrot, trä, brännbart 
restavfall, elektronikskrot, konstruktionsmassor såsom porslin, tegel och dylikt samt 
kläder/textil. 
  
I Ulricehamns kommun finns dessutom möjlighet att få mindre mängder sorterat grovavfall 
hämtat vid fastighetsgräns, mot en avgift enligt taxa fastställd i kommunfullmäktige. Den 
grovsopbil som Mats Ljunggren föreslår finns således redan idag.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från kommunchef/VD Stadshus AB 
2 Medborgarförslag om grovsopbil 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att den grovsopbil som 
föreslås redan finns idag.  

 
Beslut lämnas till 
Mats Ljunggren 
Ulricehamns Energi AB 
Kommunchef 
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§ 34 Svar på medborgarförslag om en friidrottslöparbana på Lassalyckan 

  
 
 
§ 34/2023 
 

Svar på medborgarförslag om en friidrottslöparbana 
på Lassalyckan 
Dnr 2021/462 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att arbetet skulle bli för stort och kostnaden 
för hög att anlägga en friidrottsbana någonstans på Lassalyckan.   

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Teo Palmér att det saknas en 400 
meters friidrottslöparbana för att Ulricehamn ska bli den ultimata träningskommunen. 
 
Att anlägga en friidrottsbana på Lassalyckan skulle bland annat innebära att 
fjärrvärmeledningar behöver flyttas och berg sprängas. Även för friidrottsplatsen krävs 
enorma mängder utfyllnad då höjdskillnaderna är mycket stora. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-22 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en friidrottslöparbana på Lassalyckan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att arbetet skulle bli för stort och kostnaden 
för hög att anlägga en friidrottsbana någonstans på Lassalyckan.   

 
 
Beslut lämnas till 
Teo Palmér 
Servicechef  
Kultur- och fritidschef 
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§ 35 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-01-12 

  
 
 
§ 35/2023 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-01-
12 
Dnr 2022/717 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
1 Protokoll styrelsemöte Sjuhärads samordningsförbund 2022-11-16 samt verksamhetsplan          
   2023–2025  
2 Protokoll Samverkansnämnd IT 2022-11-25 
3 Protokoll södra patientnämnden 2022-11-14 – Äldre röster om vården 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
 
 
 


