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§ 1 Information 

  
 
 
§ 1/2023 
 

Information 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Utvecklingsstrateg Peter Danestad och enhetschef strategi och utveckling Max Rademacher 
informerar om resultatet från kommunkompassen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Wiktor Öberg (M) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) informerar att länsstyrelsen beslutat 
att utse ny ledamot i kommunfullmäktige, Jan-Olof Sundh (V), och nya ersättare Ing-Britt 
Jonsson (V) och Johan Helmrot (NU) och hälsar dem välkomna. 
 
Ordförande påminner om utbildningen den 8 februari och att man måste anmäla sig till den 
senast den 31 januari. 
 
Ordförande informerar att vid nästa sammanträde kommer nya socialchefen, Nina 
Landström, och presenterar sig för kommunfullmäktige. 
 
Ordförande informerar att vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde i februari kommer 
det genomföras en vägledningsdebatt. Information kommer ges till kommunfullmäktiges 
gruppledare. 
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§ 2 Motion om de ökade kostnaderna för IT-verksamheten 

  
 
 
§ 2/2023 
 

Motion om de ökade kostnaderna för IT-
verksamheten 
Dnr 2023/64 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD), Jan-Henric 
Henningson (SD) och Peter Nilsson (SD) att det behöver göras en genomlysning av våra 
totalkostnader för IT inklusive de tjänster vi nu får bekosta själva som tidigare ingick i vårt 
leasingavtal.  
 

Beslutsunderlag 
1 Motion om de ökade kostnaderna för IT-verksamheten 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 3 Medborgarförslag om förbud för all form av större smällare 

  
 
 
§ 3/2023 
 

Medborgarförslag om förbud för all form av större 
smällare 
Dnr 2023/23 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Yvonne Johansson, Claes-Ove och 
Susanne Fyr och Michaela Eklund att det ska införas ett förbud mot all form av smällare i 
området kring Vimbrogatan/Ätrabrinken i Blidsberg. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om förbud för all form av större smällare 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Yvonne Johansson 
Claes-Ove Fyr 
Michaela Eklund 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Medborgarförslag om sänkt ålder för rabatt på resor med kollektivtrafik 

  
 
 
§ 4/2023 
 

Medborgarförslag om sänkt ålder för rabatt på resor 
med kollektivtrafik 
Dnr 2023/35 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Elisabeth Mönhage att kommunen 
bör införa rabatter på kollektivtrafiken efter 65 år.  
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om sänkt ålder för rabatt på resor med kollektivtrafik 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Elisabeth Mönhage  
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Medborgarförslag om belysning på Avenboksgatans lekplats 

  
 
 
§ 5/2023 
 

Medborgarförslag om belysning på Avenboksgatans 
lekplats 
Dnr 2023/44 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sanna Pihlajamäki Blomgren att det 
ska sättas upp belysning på Avenboksgatans lekplats.  
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om belysning på Avenboksgatans lekplats 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Sanna Pihlajamäki Blomgren  
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Medborgarförslag om att kommunen bör står för trafiköar eller andra 

hastighetsbegränsande åtgärder på Avenboksgatan och Gråalsgatan 

  
 
 
§ 6/2023 
 

Medborgarförslag om att kommunen bör står för 
trafiköar eller andra hastighetsbegränsande åtgärder 
på Avenboksgatan och Gråalsgatan 
Dnr 2023/60 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sanna Pihlajamäki Blomgren att 
kommunen finansierar trafiköar eller andra hastighetsbegränsande åtgärder på 
Avenboksgatan och Gråalsgatan i Ulricehamn.  
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att kommunen bör står för trafiköar eller andra 

hastighetsbegränsande åtgärder på Avenboksgatan och Gråalsgatan 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Sanna Pihlajamäki Blomgren  
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Interpellation - Högstadieskolornas upptagningsområden under och efter 

byggtiden för de nya skolorna 

  
 
 
§ 7/2023 
 

Interpellation - Högstadieskolornas 
upptagningsområden under och efter byggtiden för 
de nya skolorna 
Dnr 2023/59 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Interpellationen får ställas.  
 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Interpellationen får ställas.  
 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 

Beslutsunderlag 
1 Interpellation - Högstadieskolornas upptagningsområden under och efter byggtiden för 

de nya skolorna 

 
Sammanfattning 
Kerstin Berggren (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
högstadieskolornas upptagningsområden under och efter byggtiden för de nya skolorna. 
 

 
 
 
 

Beslut lämnas till  
Kommunsekreterare 
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§ 8 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående en solcellspark på den 

sluttäckta deponin vid Övreskog 

  
 
 
§ 8/2023 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående en 
solcellspark på den sluttäckta deponin vid Övreskog 
Dnr 2022/777 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  

 
Sammanfattning 
Kerstin Berggren (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
solcellspark på den sluttäckta deponin vid Övreskog. 
 

Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående en solcellspark på den sluttäckta 

deponin vid Övreskog 
 

Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
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§ 9 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om information till 

kommunfullmäktige i högstadiefrågan 

  
 
 
§ 9/2023 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
information till kommunfullmäktige i högstadiefrågan 
Dnr 2023/66 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  

 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har lämnat en interpellation/fråga till kommunstyrelsens ordförande 
om information till kommunfullmäktige i högstadiefrågan. 
 

Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om information till kommunfullmäktige i 

högstadiefrågan 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
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§ 10 Ansvarig utgivare, webbsändning av kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 10/2023 
 

Ansvarig utgivare, webbsändning av 
kommunfullmäktige 
Dnr 2022/655 

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-12 § 5 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-02 från kanslichef 

 
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.  

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Roland Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande  
Leif Dahl, kommunfullmäktiges andre vice ordförande 
Kanslichef  
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§ 11 Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun 

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

  
 
 
§ 11/2023 
 

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

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Ärendet bordläggs till kommande möte med kommunfullmäktige.  
 

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. 

- 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 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-12 § 6 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från kommunchef 
3 221014 Rapport delutredning 2 
4 220610 Rapport delutredning 3 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
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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. 

 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar att ärendet bordläggs till kommande möte med kommunfullmäktige.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser avgöra ärendet idag eller bordlägga det. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.  
 

 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef 
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§ 12 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2022 

  
 
 
§ 12/2023 
 

Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken 2022 
Dnr 2022/624 

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-12 § 7 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-22 från kanslichef 
3 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2022 

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

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef  
Kanslichef  
Ekonomichef  
HR-chef  
Samhällsbyggnadschef 
Servicechef 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef 
Författningshandboken 
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§ 13 Regler för inkallande av ersättare 2023-2026 

  
 
 
§ 13/2023 
 

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

 
 

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 
Kommunstyrelsen 2023-01-12 § 8 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 från kanslichef  

 
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 
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 Utdragsbestyrkande 

 

Inom partigrupperna inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges 
beslut.  
 

 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samtliga gruppledare  
Individnämnd 
Miljö- och byggnämnd 
Ulricehamns Stadshus AB 
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§ 14 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2022 SoL och LSS 

  
 
 
§ 14/2023 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-12 § 9 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-11 från socialchef 
3 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3, 2022, SoL och LSS 

 
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.  

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
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§ 15 Delårsrapport januari - augusti 2022 Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 15/2023 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-12 § 10 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-23 från kommunchef 
3 § 70 Delårsrapport januari - augusti 2022 
4 Delårsrapport 2022-08-31 ver 1.2_ 
5 Delårsrapport, Revisorernas utlåtande 
6 Delårsrapport, Rapport granskning Revisionskontoret 

 

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

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund  
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§ 16 Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-utrustning 2023 

  
 
 
§ 16/2023 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-12 § 11 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-09 från servicechef 
3 Investeringskalkyl it-utrustning 2023 

 
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. 

 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
IT-chef 
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§ 17 Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för del av 

Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 

  
 
 
§ 17/2023 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-12 § 12 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från samhällsbyggnadschef 
3 Fastighetsförteckning va-verksamhetsutvidgning del av Sanatorieskogen 1-3 
4 Kartbilaga utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 

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

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Sektorchef miljö- och samhällsbyggnad 
Ulricehamns energi AB 
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§ 18 Svar på motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av 

batterifabrik i Lockryd 

  
 
 
§ 18/2023 
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-12 § 13 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-17 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
3 Motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av batterifabrik i Lockryd 

 
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. 

 
 
 

Beslut lämnas till 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Sektorchef miljö- och samhällsbyggnad 
Kommunchef 
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§ 19 Val av ombud och ersättare till årsmöte/stämma inom Viskans vattenråd 

  
 
 
§ 19/2023 
 

Val av ombud och ersättare till årsmöte/stämma inom 
Viskans vattenråd 
Dnr 2022/757 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Till ombud och ersättare vid årsmöte/stämma inom Viskans vattenråd åren 2023-2026 
utses:  
 
Ombud  
Mats Alfredsson (KD) 
 
Ersättare  
Johan Eklöf (MP) 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 § 295 att utse Mats Alfredsson (KD) 
som representant och Johan Eklöf (MP) som ersättare i Viskans vattenråd för åren 2023-
2026.  Då det har uppstått frågor kring beslutet finns behov av ett förtydligande att det avser 
ombud och ersättare vid årsmöte/stämma inom Viskans vattenråd för åren 2023-2026. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-08 från kanslichef  
2 Protokollsutdrag KF 2022-12-15 § 295 Val av representant i Viskans vattenråd 
3 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 35 Val av representant i Viskans 

vattenråd 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Till ombud och ersättare vid årsmöte/stämma inom Viskans vattenråd åren 2023-2026 
utses:  
 
Ombud  
Mats Alfredsson (KD) 
 
Ersättare  
Johan Eklöf (MP) 

 
Beslut lämnas till 
Viskans vattenråd  
Mats Alfredsson 
Johan Eklöf 
Kansliet 
Lön  
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§ 20 Val av ombud med ersättare till årsmöte/stämma inom Ätrans vattenråd 

  
 
 
§ 20/2023 
 

Val av ombud med ersättare till årsmöte/stämma 
inom Ätrans vattenråd 
Dnr 2022/758 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Till ombud och ersättare vid årsmöte/stämma inom Ätrans vattenråd för åren 2023-2026 
utses: 
 
Ombud  
Thed Henriksson (C)  
 
Ersättare  
Ingrid Isaksson (S) 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 § 296 att utse Thed Henriksson (C) 
som representant och Ingrid Isaksson (S) som ersättare i Ätrans vattenråd för åren 2023-
2026. Då det har uppstått frågor kring beslutet finns behov av ett förtydligande att det avser 
ombud och ersättare vid årsmöte/stämma inom Ätrans vattenråd för åren 2023-2026.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-08 från kanslichef  
2 Protokollsutdrag KF 2022-12-15 § 296 Val av representant i Ätrans vattenråd 
3 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 36 Val av representant i Ätrans vattenråd 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Till ombud och ersättare vid årsmöte/stämma inom Ätrans vattenråd för åren 2023-2026 
utses: 
 
Ombud  
Thed Henriksson (C)  
 
Ersättare  
Ingrid Isaksson (S) 

 
 

Beslut lämnas till 
Ätrans vattenråd  
Thed Henriksson  
Ingrid Isaksson  
Kansliet  
Lön
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§ 21 Val av ombud och ersättare till årsmöte inom Tidans vattenvårdsförbund 

  
 
 
§ 21/2023 
 

Val av ombud och ersättare till årsmöte inom Tidans 
vattenvårdsförbund 
Dnr 2022/755 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ombud och ersättare vid årsmöte inom Tidans vattenvårdsförbund för åren 2023-2026 
utses: 
 
Ombud  
Sören Johansson (M) 
 
Ersättare 
Leif Dahl (S) 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 § 293 att utse Sören Johansson (M) 
som representant och Leif Dahl (S) som ersättare i Tidans vattenvårdsförbund för åren 2023-
2026.  Då det har uppstått frågor kring beslutet finns behov av ett förtydligande att det avser 
ombud och ersättare vid årsmöte inom Tidans vattenvårdsförbund för åren 2023-2026.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-08 från kanslichef  
2 Protokollsutdrag KF 2022-12-15 § 293 Val av representant i Tidans vattenvårdsförbund 
3 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 33 Val av representant i Tidans 

vattenvårdsförbund 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Till ombud och ersättare vid årsmöte inom Tidans vattenvårdsförbund för åren 2023-2026 
utses: 
 
Ombud  
Sören Johansson (M) 
 
Ersättare 
Leif Dahl (S) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2023-01-26 

Sida 28 av 34 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Beslut lämnas till 
Tidans vattenvårdsförbund 
Sören Johansson  
Leif Dahl 
Kansliet 
Lön 
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§ 22 Val av ombud till årsstämma Luft i Väst 

  
 
 
§ 22/2023 
 

Val av ombud till årsstämma Luft i Väst 
Dnr 2022/759 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Till ombud och ersättare vid årsmöte/stämma inom Luft i Väst för åren 2023-2026 utses: 
 
Ombud  
Kenneth Johansson (M)  
 
Ersättare  
Daniel Claesson (S) 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 § 297 att utse Kenneth Johansson (M) 
som representant och Daniel Claesson (S) som ersättare i Luft i Väst för åren 2023-2026. Då 
det har uppstått frågor kring beslutet finns behov av ett förtydligande att det avser ombud 
och ersättare vid årsmöte inom Luft i Väst för åren 2023-2026. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-08 från kanslichef  
2 Protokollsutdrag KF 2022-12-15 § 297 Val av representant i Luft i Väst 
3 Protokollsutdrag valberedningen 2022-12-05 § 37 Val av representant i Luft i Väst 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Till ombud och ersättare vid årsmöte/stämma inom Luft i Väst för åren 2023-2026 utses: 
 
Ombud  
Kenneth Johansson (M)  
 
Ersättare  
Daniel Claesson (S) 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Luft i väst 
Kenneth Johansson 
Daniel Claesson 
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§ 23 Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Borås tingsrätt - Per-Ove 

Ståhlbrand 

  
 
 
§ 23/2023 
 

Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Borås 
tingsrätt - Per-Ove Ståhlbrand 
Dnr 2022/809 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Per-Ove Ståhlbrand befrias från uppdraget. 
 
Till ny nämndeman utses Leila Ilyasova. 
 

Sammanfattning 
Borås Tingsrätt meddelar i protokoll 2022-12-16, dnr 2022-248, att Per-Ove Ståhlbrand 
begärt att bli entledigad ifrån sitt uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. Tingsrätten 
bifaller begäran och entledigar honom från uppdraget som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
Tingsrätten hemställer om att ny nämndeman utses för tiden fram till och med 31 december 
2023.  
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Borås tingsrätt - Per-Ove Ståhlbrand  

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Per-Ove Ståhlbrand befrias från uppdraget. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Frida Edberg (KD) föreslår att Leila Ilyasova utses till ny nämndeman i Borås tingsrätt.  
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Per-Ove Ståhlbrand 
Borås tingsrätt 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 24 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Anna-

Karin Sellberg (NU) 

  
 
 
§ 24/2023 
 

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns 
kommun - Anna-Karin Sellberg (NU) 
Dnr 2023/7 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Ärende om vigselförrättare bordläggs. 
 
Anna-Karin Sellberg (NU) befrias från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i valberedningen och ledamot i arvodesberedningen. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  
 
Valet av ledamot i valberedningen bordläggs. 
 
Valet av ledamot i arvodesberedningen bordläggs. 
 

Sammanfattning 
I skrivelse 2023-01-03 avsäger sig Anna-Karin Sellberg (NU) uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i valberedningen, ledamot i arvodesberedningen och som 
vigselförrättare.  
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Anna-Karin Sellberg 

(NU) 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ordförande informerar att Anna-Karin Sellberg (NU) eventuellt inte vill avsäga sig uppdraget 
som vigselförrättare men att hon då måste inkomma med detta skriftligt. Med anledning av 
detta föreslår ordförande att ärendet om vigselförrättare bordläggs till nästkommande möte. 
 
Anna-Karin Sellberg (NU) befrias från övriga uppdrag. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet om 
vigselförrättare och finner att så är fallet.  
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Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar att befria Anna-Karin Sellberg 
(NU) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i valberedningen och 
ledamot i arvodesberedningen och finner att så är fallet. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun begär 
ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen och finner att så är fallet. 
 
Det finns inga förslag om ny ledamot i valberedningen och ny ledamot i arvodesberedningen 
och ordförande frågar därför om kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valen och finner 
att så är fallet. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Anna-Karin Sellberg 
Valberedningen 
Arvodesberedningen 
Länsstyrelsen 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 25 Avsägelse av uppdrag som ersättande revisor i Sjuhärads 

kommunalförbund - Ingrid Isaksson 

  
 
 
§ 25/2023 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättande revisor i 
Sjuhärads kommunalförbund - Ingrid Isaksson 
Dnr 2023/51 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Ingrid Isaksson (S) befrias från uppdraget. 
 
Ingen ny revisorsersättare utses då detta utsågs felaktigt vid fullmäktiges sammanträde 
2022-12-15 § 278. 
 

Sammanfattning 
I skrivelse 2023-01-18 avsäger sig Ingrid Isaksson (S) uppdraget som ersättande revisor i 
Sjuhärads kommunalförbund. 
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättande revisor i Sjuhärads kommunalförbund - Ingrid 

Isaksson (S) 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ingrid Isaksson (S) befrias från uppdraget. 
 
Ingen ny revisorsersättare utses då detta utsågs felaktigt vid fullmäktiges sammanträde 
2022-12-15 § 278. 

 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Ingrid Isaksson 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 26 Val av överförmyndare och ersättare för överförmyndare 

  
 
 
§ 26/2023 
 

Val av överförmyndare och ersättare för 
överförmyndare 
Dnr 2023/11 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till överförmyndare och ersättare för överförmyndaren för åren 2023-2026 utses 
 
Överförmyndare: 
Lena Brännmar 
 
Ersättare: 
Sofia Petersmo  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en överförmyndare och en ersättare för överförmyndare för 
åren 2023-2026. 
 

Beslutsunderlag 
1 Protokoll valberedningen 2023-01-23 § 2 

 
Valberedningens förslag till beslut 
Till överförmyndare och ersättare för överförmyndaren för åren 2023-2026 utses 
 
Överförmyndare: 
Lena Brännmar 
 
Ersättare: 
Sofia Petersmo  

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda  
Länsstyrelsen  
 


