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§ 47 Information 

  
 
 
§ 47/2023 
 

Information 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Wiktor Öberg (M) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) informerar om aktuella frågor och 
kommande ärenden. Ordförande informerar också om att länsstyrelsen beslutat att utse Aira 
Eriksson (S) till ny ledamot och Anders Rosenberg (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige 
och hälsar dem välkomna.  
 
Sören Johansson (M) informerar om sitt uppdrag som representant i Övre Åsundens 
fiskevårdsområdes årsmöte. 
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§ 48 Motion om förbättrade lokaler vid Älmestad förskola 

  
 
 
§ 48/2023 
 

Motion om förbättrade lokaler vid Älmestad förskola 
Dnr 2023/199 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att det behövs en 
förbättring av lokaler vid Älmestads förskola. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion om förbättrade lokaler vid Älmestads förskola 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 49 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om start av projektet nytt 

stadsbibliotek 

  
 
 
§ 49/2023 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om start av 
projektet nytt stadsbibliotek 
Dnr 2023/196 

 
 

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

 
Sammanfattning 
Mattias Bengtsson (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om start av 
projektet nytt stadsbibliotek. 
 

Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om start av projektet nytt stadsbibliotek 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
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§ 50 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om framtagande av en 

uppdragsbeskrivning för ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 50/2023 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
framtagande av en uppdragsbeskrivning för 
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 
Dnr 2023/198 

 
 

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

 
Sammanfattning 
Dario Mihajlovic (NU) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
framtagande av en uppdragsbeskrivning för ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige har gjorts. 
 

Beslutsunderlag 
 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om framtagande av en uppdragsbeskrivning 

ordförande, förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
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§ 51 Uppdragsbeskrivning tillfällig beredning 

  
 
 
§ 51/2023 
 

Uppdragsbeskrivning tillfällig beredning  
Dnr 2023/155 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppdragsbeskrivning för fullmäktiges tillfälliga beredning Namnge offentliga byggnader 
fastställs. 

 
Till beredningsledamöter väljs: 
Roger Wilhelmsson (M) 
Charlotta Nilsson (C) 
Bella Cotter (NU) 
Tommy Mårtensson (S) 
Safa Algburi (MP) 
Martin Brandhill (L) 
Olof Qvist (SD) 
Kristiana Pepa (KD) 
Matthias Nordgren (V) 
 
Till beredningsledare väljs Roger Wilhelmsson (M) och till vice beredningsledare väljs 
Matthias Nordgren (V).  
 

Sammanfattning  
I kommunfullmäktiges arbetsordning beskrivs hanteringen av tillfälliga beredningar. 
Tillfälliga fullmäktigeberedningar kan tillsättas av fullmäktige. En tillfällig 
fullmäktigeberednings huvudsakliga uppgift är att genomföra medborgardialog med 
invånarna i kommunen. Kommunfullmäktiges presidium initierar efter samråd i samlat 
presidium (SP) och med förvaltningsledningen ett beredningsuppdrag (medborgardialog). 
Därefter föreslår fullmäktiges presidium beredningsuppdraget som sedan 
kommunfullmäktige fastställer.  Beredningsuppdraget ska vara av strategisk karaktär och 
vara av den typ att beredningen kan använda sig av medborgardialog.  
 
Kommunfullmäktige utser en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige, 
inga ersättare, till att ingå i beredningen. Av dessa ledamöter utser fullmäktige en 
beredningsledare som representerar majoriteten och en vice beredningsledare som 
representerar oppositionen.  
 

Beslutsunderlag  
Uppdragsbeskrivning tillfällig beredning Namnge offentliga byggnader från fullmäktiges 
presidium 2023-03-17 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta beredningsuppdraget och finner att så 
är fallet.  
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Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår Roger Wilhelmsson (M) till ledamot.  
 
Mikael Dahl (C) föreslår Charlotta Nilsson (C) till ledamot.  
 
Mikael Levander (NU) föreslår Bella Cotter (NU) till ledamot.  
 
Ruza Källström (S) föreslår Tommy Mårtensson (S) till ledamot. 
 
Kerstin Berggren (MP) föreslår Safa Algburi (MP) till ledamot. 
 
Ireen Wolter (L) föreslår Martin Brandhill (L) till ledamot.  
 
Jan-Henrik Henningsson (SD) föreslår Olof Qvist (SD) till ledamot.  
 
Frida Edberg (KD) föreslår Kristiana Pepa (KD) till ledamot.  
 
Dan Ljung (V) föreslår Matthias Nordgren (V) till ledamot.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige väljer föreslagna ledamöter och finner att så är 
fallet.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) föreslår Roger Wilhelmsson (M) till beredningsledare. 
 
Dan Ljung (V) föreslår Matthias Nordgren (V) till vice beredningsledare.  
 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige väljer Roger Wilhelmsson (M) till 
beredningsledare och Matthias Nordgren (V) till vice beredningsledare och finner att så är 
fallet.  
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Fullmäktiges presidium 
Kansliet 
Lön 
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§ 52 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 

  
 
 
§ 52/2023 
 

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 
Dnr 2023/80 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2023-2026 antas. 
 

Sammanfattning 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har bildat ett nytt politiskt 
styre i Ulricehamns kommun och lämnar in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för 
2023-2026.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2023-03-02 § 71 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31 från kanslichef  
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2023-2026 antas. 

 
Deltar inte i beslutet 
Dario Mihajlovic (NU) deltar inte i beslutet.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M), Mikael Dahl (C), Frida Edberg (KD), Ireen Wolter (L) och Mattias 
Bengtsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Författningshandboken 
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§ 53 Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och bolagspolicy - Stadshus AB 

och dotterbolag 

  
 
 
§ 53/2023 
 

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och 
bolagspolicy - Stadshus AB och dotterbolag 
Dnr 2023/37 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, 
STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas med följande 
ändring och tillägg: 
 

Ändring i bolagsordning för UEAB och STUBO: 
  
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
 
Tillägg i bolagsordning för stadshus AB och NUAB: 

  
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
 

Sammanfattning 
VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten 
inom koncernen och återkomma med bedömningar och eventuella förslag till förändringar.  

  

Med anledning av detta uppdrag presenteras förslag till ändringar i bolagsordningar och 
ägardirektiv för moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB. I bolagspolicyn har endast mindre 
revideringar gjorts.  

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2023-03-02 § 72 
2 Tjänsteskrivelse 2023-01-27 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
3 Bolagsordning Näringsliv Ulricehamn AB för beslut 
4 Bolagsordning STUBO AB för beslut 
5 Bolagsordning Ulricehamns Energi AB för beslut 
6 Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB för beslut 
7 Bolagspolicy för beslut 
8 Ägardirektiv Näringsliv Ulricehamn AB för beslut 
9 Ägardirektiv STUBO AB för beslut 
10 Ägardirektiv Ulricehamns Energi AB för beslut 
11 Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB för beslut 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, 
STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas med följande 
ändring och tillägg: 
 

Ändring i bolagsordning för UEAB och STUBO: 
  
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
 
Tillägg i bolagsordning för stadshus AB och NUAB: 

  
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
Ulricehamns Energi AB 
STUBO AB 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Författningshandboken 
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§ 54 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2022, SoL och LSS 

  
 
 
§ 54/2023 
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2022, 
SoL och LSS 
Dnr 2023/47 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 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 2023-03-02 § 73 
2 Tjänsteskrivelse 2023-01-30 från socialchef 
3 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 

 
 

Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
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§ 55 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten - Mogdens 

fritidshusområde 

  
 
 
§ 55/2023 
 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
- Mogdens fritidshusområde 
Dnr 2015/175 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 

 
Sammanfattning 
För att följa LAV 6§ (lagen om allmänna vattentjänster), där kommunens skyldighet att 
ordna vattentjänster slås fast, krävs en utvidgning av Ulricehamns kommuns 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Mogdens fritidshusområde. Utvidgning 
av verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten sker i samband med detaljplaneläggning 
av ovan nämnt område.   
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2023-03-02 § 74 
2 Tjänsteskrivelse 2023-01-23 från samhällsbyggnadschef 
3 Kartbilaga utökat verksamhetsområde - Mogdens Fritidshusområde 
4 Fastighetsförteckning utökat verksamhetsområde - Mogdens Fritidshusområde 

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

 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ulricehamns energi AB 
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§ 56 Ansökan om investeringsmedel för inventarier år 2023 

  
 
 
§ 56/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för inventarier år 
2023 
Dnr 2023/65 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier Hemtjänst och hemsjukvård samt Vård och 
omsorgsboende år 2023, 7,0 mnkr, kan finansieras genom en utökning av 
investeringsbudgeten för 2023.  

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier till sektor välfärd på totalt 7,0 
miljoner kronor. Investeringen möjliggör ett ökat införande av välfärdsteknik, 
ändamålsenliga möbler för vårdtagare, kontorsmöbler som behöver kompletteras eller bytas 
ut, hjälpmedel till vårdtagare så som sängar med mera.  
 
Inga tillkommande driftskostnader förväntas. Framtida kapitalkostnader kompenseras 
utifrån att kommunen har mottagit ett prestationsbaserat statsbidrag i syfte att minska 
andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2023-03-02 § 75 
2 Tjänsteskrivelse 2023-02-01 från socialchef 
3 Investeringskalkyl inventarier HH & VÅBO 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier Hemtjänst och hemsjukvård samt Vård och 
omsorgsboende år 2023, 7,0 mnkr, kan finansieras genom en utökning av 
investeringsbudgeten för 2023.  

 
 

Beslut lämnas till 
Socialchef 
Ekonomichef  
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2023-03-23 

Sida 16 av 33 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 57 Svar på motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 

  
 
 
§ 57/2023 
 

Svar på motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 
Dnr 2021/323 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det inte bedöms nödvändigt med någon 
handlingsplan då kommunfullmäktige 2022-11-24 § 240 beslutat om ett verksamhetsmål för 
att uppnå en god kontinuitet inom äldreomsorgens hemtjänst. Därmed har det satts ett 
riktmärke som följer motionens intentioner och som regelbundet kommer att följas upp av 
kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L) att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
stärka kontinuiteten i hemtjänsten och på särskild boende samt att handlingsplanen ska 
fastställas och följas upp av kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 § 240 om ett verksamhetsmål för att uppnå en 
god kontinuitet inom äldreomsorgens hemtjänst. Därmed har det satts ett riktmärke som 
följer motionens intentioner och som regelbundet kommer att följas upp av 
kommunstyrelsen. Förvaltningen bedömer därför att det inte är nödvändigt med någon 
politiskt antagen handlingsplan och föreslår att motionen avslås. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2023-03-02 § 76 
2 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från socialchef 
3 Motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det inte bedöms nödvändigt med någon 
handlingsplan då kommunfullmäktige 2022-11-24 § 240 beslutat om ett verksamhetsmål för 
att uppnå en god kontinuitet inom äldreomsorgens hemtjänst. Därmed har det satts ett 
riktmärke som följer motionens intentioner och som regelbundet kommer att följas upp av 
kommunstyrelsen. 

 
 

Beslut lämnas till 
Socialchef 
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 Utdragsbestyrkande 

 

§ 58 Svar på motion om att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens 

  
 
 
§ 58/2023 
 

Svar på motion om att ta tillvara på äldre 
medarbetares kompetens 
Dnr 2022/242 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionens första förslag antas genom att efterfrågad rutin införs i det årliga 
utvecklingssamtalet.  
 
Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom de uppdrag som kommunfullmäktige 
tilldelat förvaltningen inom ramen för handlingsplanen för ”Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare.” 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inga-Kersti Skarland (S) och Tommy 
Mårtensson (S) förvaltningen att: 
- ta fram rutiner för att all personal som uppnår pensionsåldern tillfrågas om de vill jobba 
kvar. 
- i samverkan med de fackliga organisationerna, utreda villkor och anpassningar för att få fler 
att vilja arbeta även efter att de uppnått pensionsåldern. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till motionens första förslag där rutinen kommer att införas 
som en del av det årliga utvecklingssamtalet. Förvaltningen anser att motionens andra 
förslag redan är tillgodosett genom den handlingsplan för "Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare” som kommunfullmäktige tilldelat förvaltningen.  
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2023-03-02 § 77 
2 Tjänsteskrivelse 2023-01-11 från HR-chef 
3 Motion om att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag antas genom att efterfrågad rutin införs i det årliga 
utvecklingssamtalet.  
 
Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom de uppdrag som kommunfullmäktige 
tilldelat förvaltningen inom ramen för handlingsplanen för ”Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare.” 

 
 

Beslut lämnas till 
HR-chef 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2023-03-23 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 Svar på motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien 

hur Ulricehamn fick sitt namn och varför 

  
 
 
§ 59/2023 
 

Svar på motion om att skapa en fysisk plats som 
informerar om historien hur Ulricehamn fick sitt 
namn och varför 
Dnr 2022/437 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om 
Ulricehamns historia och placera denna så den bli tillgänglig för allmänheten. 
 
Investeringsmedel för informationsskylt samt framtagandet av information till denna, 
150tkr, kan finansieras via kommunstyrelsens oförutsett. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Rickard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
skapar en fysisk plats, förslagsvis Ulrikaparken, som informerar om historien om hur 
Ulricehamn fick sitt namn och varför. Av motionen framgår även att en genomtänkt 
presentation, som är gjord på ett unikt sätt, skulle uppskattas av kommuninvånare och 
besökare.  
 
Förvaltningen anser att förslaget är bra och att det skulle vara ett positivt inslag för 
kommunen. Dock finns inte medel avsatta för detta i befintlig budget. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2023-03-02 § 78 
2 Tjänsteskrivelse 2023-01-13 från servicechef 
3 Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur Ulricehamn fick 

sitt namn och varför 
4 Rapport - Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur 

Ulricehamn fick sitt namn och varför 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om 
Ulricehamns historia och placera denna så den bli tillgänglig för allmänheten. 
 
Investeringsmedel för informationsskylt samt framtagandet av information till denna, 
150tkr, kan finansieras via kommunstyrelsens oförutsett. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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 Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 60 Svar på motion gällande en cykelväg på gammal banvall från Pinebo till 

Kinnared 

  
 
 
§ 60/2023 
 

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

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda projektets 
genomförbarhet, främst med hänsyn till möjligheten att träffa överenskommelser med 
berörda fastighetsägare. I samband med nästa revidering av kommunens cykelplan kan 
kommunstyrelsen ta ställning till om sträckan ska prioriteras för utbyggnad i förhållande till 
andra angelägna objekt. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson MP att kommunen gör en 
cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared och formar ett avtal med markägare 
om att anlägga en hårt packad grusväg till Kinnared från Pinebo. 
 
Sträckan utgjorde tidigare del av Borås-Jönköpings Järnväg som var i drift från 1940 till 
1960. Den tidigare banvallen används idag som skogsbilväg för att nå kringliggande 
fastigheter. Vägen används flitigt för det rörliga friluftslivet. Åsundenleden och Lassalyckans 
milspår går delvis på vägen. Vintertid prepareras även skidspår på delar av sträckan. Utbyggd 
gång- och cykelväg finns utmed Grönahögsvägen från Ulricehamn fram till Pinebo.  
 
Sträckan mellan Pinebo och Kinnared är ca 4,7 km lång och berör ca 15 fastigheter. Ca 1,0 km 
av sträckan ägs av kommunen. För iordningställande av övriga delar behöver avtal träffas 
med berörda fastighetsägare. 
 
Utbyggnad av sträckan är inte upptagen i kommunens cykelplan för 2022-2026. Nästa 
ordinarie revidering av planen planeras ske 2026. I samband med planrevideringen kan 
prövas om sträckan ska prioriteras i förhållande till andra angelägna cykelvägar. Innan 
sträckan blir aktuell att prioritera bör genomförbarheten utredas i samråd med berörda 
fastighetsägare.    
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2023-03-02 § 79 
2 Tjänsteskrivelse 2023-01-12 från samhällsbyggnadschef 
3 Motion gällande en cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda projektets 
genomförbarhet, främst med hänsyn till möjligheten att träffa överenskommelser med 
berörda fastighetsägare. I samband med nästa revidering av kommunens cykelplan kan 
kommunstyrelsen ta ställning till om sträckan ska prioriteras för utbyggnad i förhållande till 
andra angelägna objekt. 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef
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§ 61 Svar på motion om energisystem vid byggnation av förskolor och skolor 

  
 
 
§ 61/2023 
 

Svar på motion om energisystem vid byggnation av 
förskolor och skolor 
Dnr 2021/538 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att budgetuppdrag 2023 om utredning av lämpliga 
platser för vätgasproduktion och eventuell tankstation för fordon ska slutföras innan 
ställning tas till att använda vätgas enligt motionens mening. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen alltid vid 
ny- och ombyggnation av förskolor och skolor tar med sig möjligheten att göra skolan 
självförsörjande på el och värme med hjälp av solceller, vätgasproduktion och bergvärme. 
 
Kommunen behöver samarbetspartners som har erfarenhet av användning av vätgas och 
produktion av denna. Både verksamhet fastighet och kommunens miljö- och byggenheten 
behöver mer kunskap om vätgas innan ett projekt med en förskola inleds. Utvecklingen av 
vätgasanvändningen får bevakas innan kommunen bestämmer sig för att bygga en förskola 
som är självförsörjande på energi. Att skaffa sig erfarenhet kan vara att först bygga en 
solcellspark för produktion av vätgas till fordon, på det sättet har Mariestads kommun gjort. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslutsunderlag 2023-03-02 § 80 
2 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från servicechef 
3 Motion om energisystem vid byggnation av förskolor och skolor 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att budgetuppdrag 2023 om utredning av lämpliga 
platser för vätgasproduktion och eventuell tankstation för fordon ska slutföras innan 
ställning tas till att använda vätgas enligt motionens mening. 

 
 

Beslut lämnas till 
Sektorchef service 
Verksamhetschef fastighet 
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§ 62 Val av näringslivsrepresentant till STUBO 

  
 
 
§ 62/2023 
 

Val av näringslivsrepresentant till STUBO 
Dnr 2022/737 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Ärendet återremitteras till valberedningen för att återkomma med ett förslag på 
näringslivsrepresentant till STUBO.  
 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 § 39 utsågs fem politiska representanter 
till styrelsen i STUBO. Det beslutades också att en representant från näringslivet ska väljas 
under våren 2023. Valberedningen lämnar här sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut på 
representant från näringslivet till styrelsen i STUBO.  
 

Beslutsunderlag 
1 Protokoll valberedningen 2023-03-13 § 14 

 

Valberedningens förslag till beslut 
Som representant för näringslivet i STUBOs styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
Peter Svenningsson. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Beredningsledare Jan Holmin (M) informerar om att representanten som valberedningen 
föreslår inte längre står till förfogande.  
 
Wiktor Öberg (M) föreslår att Johan Lind väljs till styrelseledamot i STUBO.  
 
Dario Mihajlovic (NU) yrkar att ärendet bordläggs tills man har utrett det vidare.  
 
Dan Ljung (V) yrkar bifall till Dario Mihajlovics (NU) yrkande om bordläggning.  
 
Mattias Bengtsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras.  
 
Staffan Engblom (KD) yrkar bifall till Dario Mihajlovics (NU) yrkande om bordläggning och 
till Mattias Bengtssons (SD) yrkande om återremiss.  
 
Dario Mihajlovic (NU) tar tillbaka sitt yrkande om bordläggning och yrkar istället bifall till 
Mattias Bengtssons (SD) yrkande om återremiss. Därmed faller Dan Ljungs (V) och Staffan 
Engbloms (KD) yrkande om bifall till Dario Mihajlovics (NU) yrkande om bordläggning.   
 
Wiktor Öberg (M) tar tillbaka sitt förslag på näringslivsrepresentant i STUBO.  
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I och med detta finns inget förslag på näringslivsrepresentant till styrelsen i STUBO. Därmed 
faller Mattias Bengtssons (SD) yrkande om återremiss, samt Staffan Engbloms (KD) och 
Dario Mihajlovics (NU) yrkande om bifall till återremissyrkandet.  
 
Mattias Bengtsson (SD) yrkar istället att ärendet återremitteras till valberedningen för att 
återkomma med ett förslag på näringslivsrepresentant till STUBO.  
 
Dario Mihajlovic (NU) yrkar bifall till Mattias Bengtssons (SD) yrkande om återremiss.  
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att det är att ärendet 
återremitteras till valberedningen för att återkomma med ett förslag på 
näringslivsrepresentant till STUBO. Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar 
enligt Mattias Bengtssons (SD) yrkande om återremiss och finner att så är fallet.  
 
 
 

Beslut lämnas till 
Valberedningen 
Kansliet 
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§ 63 Val av näringslivsrepresentanter till Ulricehamns Energi AB 

  
 
 
§ 63/2023 
 

Val av näringslivsrepresentanter till Ulricehamns 
Energi AB 
Dnr 2022/738 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Som representanter för näringslivet i UEAB:s styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
1. Maria Eriksson  
2. Rickard Johansson 

 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 § 40 utsågs fyra politiska representanter 
till styrelsen i UEAB. Det beslutades också att två representanter från näringslivet ska väljas 
under våren 2023. Valberedningen lämnar här sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut på 
representanter från näringslivet till styrelsen i UEAB.  
 

Beslutsunderlag 
1 Protokoll valberedningen 2023-03-13 § 15 

 
Valberedningens förslag till beslut 
Som representanter för näringslivet i UEAB:s styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
1. Maria Eriksson  
2. Rickard Johansson 

 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
UEAB 
Kansliet 
Lön 
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§ 64 Val av näringslivsrepresentanter till Näringsliv Ulricehamn AB 

  
 
 
§ 64/2023 
 

Val av näringslivsrepresentanter till Näringsliv 
Ulricehamn AB 
Dnr 2022/739 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Som representanter för näringslivet i NUABs styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
1. Melker Ström 
2. Ulrika Swennberg  
3. Paulina Lundström 
 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 § 41 utsågs tre politiska representanter 
till styrelsen i NUAB. Det beslutades också att tre representanter från näringslivet ska väljas 
under våren 2023. Valberedningen lämnar här sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut på 
representanter från näringslivet till styrelsen i NUAB.  

 
Beslutsunderlag 
1 Protokoll valberedningen 2023-03-13 § 16 

 
Valberedningens förslag till beslut 
Som representanter för näringslivet i NUABs styrelse för tiden från årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige väljs: 
 
1. Melker Ström 
2. Ulrika Swennberg  
3. Paulina Lundström 

 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
NUAB 
Kansliet 
Lön 
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§ 65 Val av bordlagt ärende om en huvudman till Ulricehamns Sparbank 

  
 
 
§ 65/2023 
 

Val av bordlagt ärende om en huvudman till 
Ulricehamns Sparbank 
Dnr 2023/93 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2023-04-01 till och med 2027-03-31 
för Nya Ulricehamn väljs Dario Mihajlovic (NU).  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse sex huvudmän i banken för perioden 2023-04-01 till och med 
2027-03-31. Vid kommunfullmäktiges möte 2023-02-23 § 44 valdes fem huvudmän och valet 
av ytterligare en huvudman från Nya Ulricehamn bordlades. Valberedningen lämnar nu sitt 
förslag på huvudman i Sparbanken Ulricehamn för Nya Ulricehamn.  
 

Beslutsunderlag 
1 Protokoll valberedningen 2023-03-13 § 17 

 
Valberedningens förslag till beslut 
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2023-04-01 till och med 2027-03-31 
för Nya Ulricehamn väljs Dario Mihajlovic (NU).  

 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Den valda 
Ulricehamns Sparbank 
Kansliet 
Lön 
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§ 66 Val av ersättare i kommunstyrelsen, vice beredningsledare i 

valberedningen och ledamot i Gerda Stombergs minne efter Inga-Kersti 

Skarland (S) 

  
 
 
§ 66/2023 
 

Val av ersättare i kommunstyrelsen, vice 
beredningsledare i valberedningen och ledamot i 
Gerda Stombergs minne efter Inga-Kersti Skarland (S) 
Dnr 2023/109   

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Till ersättare i kommunstyrelsen väljs Börje Enander (S). 
 
Till ledamot och vice beredningsledare i valberedningen väljs Per-Ola Johansson (S). 
 
Till ledamot i stiftelsen Gerda Stombergs Minne väljs Ingrid Isaksson (S). 

 
Sammanfattning 
Inga-Kersti Skarland (S) avsade sig i en skrivelse 2023-02-13 alla sina politiska uppdrag.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 befriades Inga-Kersti Skarland (S) från 
uppdragen. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen, vice beredningsledare i valberedningen 
och ledamot i stiftelsen Gerda Stombergs Minne bordlades.  
 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag KF 2023-02-23 §46 Inga-Kersti Skarland befrias från uppdragen, 

Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning av länsstyrelsen. Övriga val 
bordläggs till nästa möte 

 

Förslag till beslut på mötet 
Ruza Källström (S) föreslår Börje Enander (S) till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Ruza Källström (S) föreslår Per-Ola Johansson (S) till ledamot och vice beredningsledare i 
valberedningen. 
 
Ruza Källström (S) föreslås Ingrid Isaksson (S) till ledamot i stiftelsen Gerda Stombergs 
Minne. 
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Beslut lämnas till 
De valda 
Kommunstyrelsen  
Stiftelsen Gerda Stombergs Minne 
Valberedningen 
Kansliet 
Lön 
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§ 67 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Ulrika 

Jörgensen 

  
 
 
§ 67/2023 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Ulrika Jörgensen (S)  
Dnr 2023/140 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Ulrika Jörgensen (S) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  

 
Sammanfattning 
I skrivelse 2023-03-02 avsäger sig Ulrika Jörgensen (S) uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Ulrika Jörgensen (S) 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulrika Jörgensen (S) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  

 
 

Beslut lämnas till 
Ulrika Jörgensen 
Lön 
Kansliet  
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§ 68 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Anders 

Rosenberg 

  
 
 
§ 68/2023 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Anders Rosenberg (S) 
Dnr 2023/168 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Anders Rosenberg (S) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  

 
Sammanfattning 
I skrivelse 2023-03-10 avsäger sig Anders Rosenberg (S) uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Anders Rosenberg 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Anders Rosenberg (S) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  

 
 

 
Beslutet lämnas till 
Anders Rosenberg 
Lön 
Kansliet  
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§ 69 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som 

huvudman i Ulricehamns sparbank - Nina Persson 

  
 
 
§ 69/2023 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som huvudman i 
Ulricehamns sparbank - Nina Persson (S) 
Dnr 2023/200 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nina Persson (S) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  
 
Val av huvudman till Ulricehamns Sparbank bordläggs.  
 

Sammanfattning 
I skrivelse 2023-03-22 avsäger sig Nina Persson (S) uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och huvudman i Ulricehamns Sparbank. 
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som huvudman i 

Ulricehamns Sparbank - Nina Persson 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Nina Persson (S) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) förslår att valet av huvudman till Ulricehamns Sparbank bordläggs.  
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Nina Persson 
Ulricehamns Sparbank 
Lön 
Kansliet  
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§ 70 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Karolina 

Edwardh 

 
 
 
§ 70/2023 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Karolina Edwardh (S) 
2023/204 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Karolina Edwardh (S) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  

 
Sammanfattning 
I skrivelse 2023-03-22 avsäger sig Karolina Edwardh (S) uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Karolina Edwardh 

 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Karolina Edwardh (S) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  

 
 

 
Beslutet lämnas till 
Karolina Edwardh 
Lön 
Kansliet  
 
 
 
 


