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§ 65 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 65/2023 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista fastställs. 
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§ 66 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 66/2023 
 

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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§ 67 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 67/2023 
 

Förvaltningens information 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

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

  
 
 
§ 68/2023 
 

Valärende  
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Punkten ”valärende” läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning 
Det finns inga valärenden till dagens möte.  
 

Ordförandens förslag till beslut 
Punkten ”valärende” läggs till handlingarna.  
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§ 69 Planbesked Detaljplan för Verkstaden 8, Karlsnäsvägen 13, Ulricehamn 

  
 
 
§ 69/2023 
 

Planbesked Detaljplan för Verkstaden 8, 
Karlsnäsvägen 13, Ulricehamn 
Dnr 2022/685 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Verkstaden 8. 

 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen på begäran av någon som 
avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller 
att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan 
om att inleda en sådan planläggning. 
 
Skrotfrag AB har inkommit med en begäran om planbesked för Verkstaden 8. Begäran avser 
att möjliggöra för utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten. I dagsläget är området 
bebyggt och består av industri. 
 
Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en detaljplan för att 
möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet på fastigheten Verkstaden 8, som begäran om 
planbesked omfattar.  
 
Utveckling av befintlig verksamhet följer översiktsplanens beskrivning av området men för 
att följa dess intentioner om att verksamheter inte ska vara störande för omgivningen 
kommer eventuella behov av åtgärder behöva utredas vid detaljplanläggning. Kommunens 
samlade bedömning är att verksamheten kan vara kvar om den inte utvecklas på ett sätt som 
innebär en större risk för negativ omgivningspåverkan. Detaljplanläggning kan möjliggöra 
för inbyggnad av verksamheten. I det fall större delar av verksamheten förläggs under tak 
kan nedskräpning förhindras och verksamhetens negativa omgivningspåverkan kan minskas. 
 
En ny detaljplan för fastigheten bedöms inte innebära några påtagliga negativa konsekvenser 
utifrån barnperspektivet. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-27 från samhällsbyggnadschef  
2 Utredning planbesked Verkstaden 8 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Verkstaden 8. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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Beslut lämnas till 
Skrotfrag AB 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 70 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023-03-02 

  
 
 
§ 70/2023 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023-03-02 
Dnr 2023/20 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
1 Juridiska ärenden 

1.24 

Nr 92/2023 
2023/52 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller ansökan 
om antagande av hemvärnsmän 
Kanslichef 2023-01-27 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 19–21/2023, 22/2023, 23/2023, 24/2023, 25/2023, 26/2023, 27/2023, 

28/2023, 34/2023, 68/2023, 69/2023, 72-73/2023, 113/2023 
2021/79, 113, 120, 2022/90, 92,681, 2022/17, 2023/16, 2022/138, 
2022/362, 2022/167, 2023/12, 2023/13 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2023-01-05, 2022-12-12, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-
02-01 
Gatuingenjör 2023-01-10 

2.4 Nr 108/2023 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2023-02-01 

2.15 Nr 96/2023 
2023/4 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2023-01-30 

2.20 Nr 37/2023 
2023/29 
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Beslut om flaggning 
Tf kommunchef 2023-01-03 

3 Ekonomiärenden 

3.1 

Nr 18/2023 
Godkänna till kommunen ställd säkerhet 
Verksamhetschef 2023-01-05 

3.6 

Nr 30/2023, 33/2023, 45/2023, 71/2023, 89/2023, 111/2023 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2023-01-09, 2023-01-10, 2023-01-13, 2023-01-19, 2023-01-
25, 2023-02-01 

3.17 

Nr 97/2023 
2023/22 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2023-01-31 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 17/2023 
2023/18 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteri om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Handläggare exploateringsenheten 2023-01-05 

5.6 

Nr 107/2023 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-02-01 

5.8 

Nr 35–36/2023,  
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-11 

5.9 

Nr 32/2023 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra 
detaljplan eller fastighetsplan i vad avser marl för gata, väg eller annan 
allmän plats 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-10 

5.10 

Nr 31/2023 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-09 

5.12 

Nr 90/2023 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2023-01-27 

5.19 

Nr 49–50/2023 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2023-01-11 

5.21 

Nr 98/2023, 112/2023 
2023/22 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
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torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2023-01-31, 2023-02-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 38/2023, 39/2023, 57/2023, 58/2023, 70/2023 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst 
och visstidsanställning (inom budget) – övrig tjänst 
Enhetschef 2022-12-12, 2022-12-14, 2023-01-17, 2023-01-24 
Verksamhetschef 2023-01-10 
74/2023, 84-86/2023, 103/2023, 105/2023 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst 
och visstidsanställning (inom budget) – enhetschef 
Enhetschef 2023-01-112022-12-22, 2023-01-09, 2023-01-16, 2022-12-16, 
2022-12-28 
83/2023, 88/2023, 94/2023, 99/2023, 101-102/2023, 104/2023 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst 
och visstidsanställning (inom budget) – övrig personal 
Enhetschef 2022-12-13, 2023-01-24, 2023-01-27, 2023-01-31, 2022-11-23 

8.4 

Nr 54/2023 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2023-01-17 

8.8 

Nr 40/2023, 42/2023, 46/2023. 50–51/2023, 55–56/2023, 59/2023, 
60/2023, 61/2023, 62/2023, 63–64/2023, 65/2023, 66/2023, 67/2023, 75-
79/2023, 95/2023, 100/2023, 106/2023, 110/2023 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2023-01-09, 2023-01-10, 202-09-30, 2023-01-10, 2023-01-17, 
2022-11-29, 2022-12-01, 2022-12-06, 2022-12-02, 2022-12-06, 2022-12-05, 
2022-12-28, 2023-01-16, 2023-01-12, 2023-01-18, 2022-12-13, 2023-01-23, 
2023-01-24, 2023-01-30, 2023-02-02 
Verksamhetschef 2022-12-13 

8.20 

Nr 80-82/2023, 87/2023 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2023-01-13, 2023-01-11, 2023-01-18 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 93/2023 
Teckna plankostnadsavtal 
Plan- och exploateringschef 2023-01-30 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 53/2023, 109/2023 

2023/27 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2023-01-16, 2023-02-02 

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

12.17 

Nr 41/2023 
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) – Enligt SKL:s riktlinjer 
Enhetschef 2023-01-12 
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13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 43/2023, 44/2023 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-12-23, 2023-01-02 

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

22.1 

Nr 47–48/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2022-12-19 

22.2 

Nr 91/2023 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2023-01-23 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.  
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§ 71 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 

  
 
 
§ 71/2023 
 

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 
Dnr 2023/80 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till 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 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31 från kanslichef  
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2023-2026 antas. 

 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M), Mikael Dahl (C), Mattias Bengtsson (SD), Sten Selin (L), Frida 
Edberg (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 72 Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och bolagspolicy - Stadshus AB 

och dotterbolag 

  
 
 
§  
 

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

 
 

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. 
 

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 Tjänsteskrivelse 2023-01-27 från kommunchef/VD 

Ulricehamns Stadshus AB 
2 Bolagsordning Näringsliv Ulricehamn AB för beslut 
3 Bolagsordning STUBO AB för beslut 
4 Bolagsordning Ulricehamns Energi AB för beslut 
5 Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB för beslut 
6 Bolagspolicy för beslut 
7 Ägardirektiv Näringsliv Ulricehamn AB för beslut 
8 Ägardirektiv STUBO AB för beslut 
9 Ägardirektiv Ulricehamns Energi AB för beslut 
10 Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB för beslut 
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Ordförandens förslag – 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.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar som ändringsyrkande i bolagsordningen för UEAB och STUBO: 
  
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
  
Mikael Dahl (C) yrkar sedan som tilläggsyrkande i bolagsordning för stadshus AB och NUAB: 

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

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår ändringsyrkandet, och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen, med den ändringen gjord, beslutar enligt 
ordförandens förslag och finner att så är fallet.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.  
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2023-03-02 

Sida 18 av 66 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 73 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2022, SoL och LSS 

  
 
 
§ 73/2023 
 

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

 
 

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. 

 
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 2023-01-30 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2022 

 
Ordförandens förslag - 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. 

 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2023-03-02 

Sida 19 av 66 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 74 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten - Mogdens 

fritidshusområde 

  
 
 
§ 74/2023 
 

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

 
 

Kommunstyrelsens förslag till 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 Tjänsteskrivelse 2023-01-23 från samhällsbyggnadschef  
2 Kartbilaga utökat verksamhetsområde - Mogdens Fritidshusområde 
3 Fastighetsförteckning utökat verksamhetsområde - Mogdens Fritidshusområde 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
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§ 75 Ansökan om investeringsmedel för inventarier år 2023 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för inventarier år 
2023 
Dnr 2023/65 

 
 

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.  

 
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 Tjänsteskrivelse 2023-02-01 från socialchef  
2 Investeringskalkyl inventarier HH & VÅBO 

 
Ordförandens förslag – 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.  
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§ 76 Svar på motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 

  
 
 
§ 76/2023 
 

Svar på motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 
Dnr 2021/323 

 
 

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. 
 

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 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från socialchef  
2 Motion om kontinuitet inom äldreomsorgen 

 
Ordförandens förslag – 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. 
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§ 77 Svar på motion om att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens 

  
 
 
§ 77/2023 
 

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

 
 

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.” 
 

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 Tjänsteskrivelse 2023-01-11 från HR-chef  
2 Motion om att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens 

 
Ordförandens förslag – 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.” 
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§ 78 Svar på motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien 

hur Ulricehamn fick sitt namn och varför 

  
 
 
§ 78/2023 
 

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

 
 

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. 

 
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 Tjänsteskrivelse 2023-01-13 från servicechef  
2 Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur Ulricehamn fick 

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

Ulricehamn fick sitt namn och varför 

 
Ordförandens förslag – 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 ordförandens förslag till beslut.  
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§ 79 Svar på motion gällande en cykelväg på gammal banvall från Pinebo till 

Kinnared 

  
 
 
§ 79/2023 
 

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

 
 

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. 

 
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 Tjänsteskrivelse 2023-01-12 från samhällsbyggnadschef  
2 Motion gällande en cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared 
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Ordförandens förslag – 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. 
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§ 80 Svar på motion om energisystem vid byggnation av förskolor och skolor 

  
 
 
§ 80/2023 
 

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

 
 

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. 

 
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 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från servicechef  
2 Motion om energisystem vid byggnation av förskolor och skolor 

 
Ordförandens förslag – 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. 
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§ 81 Öppna sammanträden för kommunstyrelsen, mandatperioden 2023-2026 

  
 
 
§ 81/2023 
 

Öppna sammanträden för kommunstyrelsen, 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2023/78 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2023–2026 är öppna för 
allmänheten från kl. 15.00. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att korrigera tidpunkten för när sammanträdet 
öppnas för allmänheten. 
 
I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess hos styrelsen hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 

 
Sammanfattning 
I kommunallagen, (2017:725), KL, 6 kap § 25, anges att en nämnds sammanträden ska hållas 
inom stängda dörrar, men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, 
om fullmäktige medgett detta. 2007-09-27 § 122 gav kommunfullmäktige nämnderna 
möjlighet att ha öppna sammanträden. I kommunstyrelsens reglemente § 7 står det att 
kommunstyrelsen ska besluta om kommunstyrelsens sammanträden helt eller delvis ska vara 
öppna för allmänheten. 
 
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 
nämnden (KL 6 kap § 25). 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-30 från kanslichef  

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2023–2026 är öppna för 
allmänheten från kl. 15.00. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att korrigera tidpunkten för när sammanträdet 
öppnas för allmänheten. 
 
I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess hos styrelsen hålls sammanträdet inom stängda dörrar. 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
kommunsekreterare
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§ 82 Ansökan om omställningsstöd och pension för förtroendevald 

  
 
 
§ 82/2023 
 

Ansökan om omställningsstöd och pension för 
förtroendevald 
Dnr 2022/810 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan angående aktivt omställningsstöd avslås med hänvisning till att den sökande har en 
anställning i förvaltningen och bedöms kunna återgå till denna utan åtgärder.   
 

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. 
 
Syftet med OPF-KL är att underlätta den förtroendevaldas övergång/återgång till arbetslivet. 
Då den sökande har en anställning i förvaltningen och att en återgång till denna kan ske 
omgående utan behov av stödåtgärder bedömer förvaltningen att det saknas förutsättningar 
att bevilja ansökan.   
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-31 från HR-chef 

2 Ansökan om omställningsstöd 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan angående aktivt omställningsstöd avslås med hänvisning till att den sökande har en 
anställning i förvaltningen och bedöms kunna återgå till denna utan åtgärder.   

 
 

Beslut lämnas till 
Mikael Levander 
HR-chef 
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§ 83 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 - Elevhälsans medicinska 

insats (EMI) 

  
 
 
§ 83/2023 
 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 - 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) 
Dnr 2023/74 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans medicinska insats (EMI) läggs 
till handlingarna. 

 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt arbete med 
patientsäkerheten i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur arbetet 
med patientsäkerheten har bedrivits under föregående kalenderår. Det ska även framgå vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och den 
ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats har upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren 2022 gällande elevhälsans medicinska insats 
(EMI). 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-31 från barn- och utbildningschef  
2 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats (EMI) 2022 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans medicinska insats (EMI) läggs 
till handlingarna. 

 
 

Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 
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§ 84 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 - Elevhälsans psykologiska 

insats (EPI) 

  
 
 
§ 84/2023 
 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 - 
Elevhälsans psykologiska insats (EPI) 
Dnr 2023/75 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans psykologiska insats (EPI) läggs 
till handlingarna. 

 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt arbete med 
patientsäkerheten i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur arbetet 
med patientsäkerheten har bedrivits under föregående kalenderår. Det ska även framgå vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och den 
ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats har upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren 2022 gällande elevhälsans psykologiska insats 
(EPI). 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-31 från barn- och utbildningschef  
2 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats (EPI) 2022 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022 – Elevhälsans psykologiska insats (EPI) läggs 
till handlingarna. 

 
 

Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 
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§ 85 Bidrag 2023 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 85/2023 
 

Bidrag 2023 till studieförbund verksamma i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2023/15 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Bevilja bidrag om totalt 500 650 kr till studieförbund för 2023 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  120 217,00 kr    

Studieförbundet Bilda Väst  17 262,00 kr    

Folkuniversitetet  11 534,00 kr    

Studiefrämjandet  68 287,00 kr    

Studieförbundet Vuxenskolan  244 268,00 kr    

NBV Borås  5 022,00 kr    

Medborgarskolan  10 396,00 kr    

Sensus  23 121,00 kr    

Ibn Rushd  0,00 kr   

Kulturens  543,00 kr   

 

Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Merparten av kommuner i Västra Götaland 
stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Västra Götalands 
Bildningsförbunds styrelse beslutar varje år en rekommendation för beräkning av 
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 2023 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under 
två år, med en eftersläpning på ett år.  
 
På grund av Coronapandemin är inte 2020 och 2021 års verksamhetsbidragsgrundande. Det 
innebär att även 2023 års anslag beräknas på snittet av verksamheten år 2018 och år 2019, 
samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna. 
 
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår 
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 500 650 kr för år 2023 fördelas enligt tabell 
ovan. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-09 från servicechef  
2 VGB-70-10-20-Kommunbidragsverktyg-2023 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2023-03-02 

Sida 32 av 66 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag om totalt 500 650 kr till studieförbund för 2023 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  120 217,00 kr    

Studieförbundet Bilda Väst  17 262,00 kr    

Folkuniversitetet  11 534,00 kr    

Studiefrämjandet  68 287,00 kr    

Studieförbundet Vuxenskolan  244 268,00 kr    

NBV Borås  5 022,00 kr    

Medborgarskolan  10 396,00 kr    

Sensus  23 121,00 kr    

Ibn Rushd  0,00 kr   

Kulturens  543,00 kr   

 
 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Studieförbunden 
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§ 86 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar år 

2023 

  
 
 
§ 86/2023 
 

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar år 2023 
Dnr 2023/26 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Bidrag beviljas med 113 170 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Förening:    Bidragsförslag: 
Gällstads hembygdsförening   51 650 kr 
Härna hembygdsförening   18 870 kr 
Kölaby hembygdsförening       18 650 kr 
Släktföreningen Björkman Marbäck    24 000 kr 
 

Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag årligen delas ut till kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av fastigheter, bevarande av 
hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och 
bevarande av kulturmiljön. 
 
Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande 
projekt för kulturföreningar med 113 170 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-26 från servicechef  
2 Sammanställning ansökningar 2023, Hembygdsföreningar 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 113 170 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Förening:    Bidragsförslag: 
Gällstads hembygdsförening   51 650 kr 
Härna hembygdsförening   18 870 kr 
Kölaby hembygdsförening       18 650 kr 
Släktföreningen Björkman Marbäck    24 000 kr 
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Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Gällstads hembygdsförening 
Härna hembygdsförening 
Kölaby hembygdsförening 
Släktföreningen Björkman Marbäck 
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§ 87 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, fritidsföreningar år 

2023 

  
 
 
§ 87/2023 
 

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, 
fritidsföreningar år 2023 
Dnr 2023/24 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Bidrag beviljas med 598 600 kr till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar, fördelat 
enligt nedan. 
 
Gällstads Fotbollsklubb    105 538 kr 
Gällstads Fotbollsklubb      18 788 kr 
Ulricehamns Dansförening  140 690 kr 
Timmele GoIF   50 000 kr 
Equmenia Timmele   33 400 kr 
Grönahögs Idrottsklubb   137 184 kr 
Ulricehamns Kanotsällskap  25 500 kr 
Ulricehamns Fritidsfiskare   87 500 kr  
 

Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt till 
fritidsföreningar. Ansökningar till 13 projekt från 11 föreningar har inkommit. Förvaltningen 
har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 600 000 kr i enlighet med bilaga 2. 
Detta till en kostnad av 598 600 kr, varav ett projekt tvåårs finansieras. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från servicechef  
2 Sammanställning ansökningar 2023 Fritidsföreningar 
3 Bidragsförslag 2023, Fritidsföreningar 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 598 600 kr till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar, fördelat 
enligt nedan. 
 
Gällstads Fotbollsklubb    105 538 kr 
Gällstads Fotbollsklubb      18 788 kr 
Ulricehamns Dansförening  140 690 kr 
Timmele GoIF   50 000 kr 
Equmenia Timmele   33 400 kr 
Grönahögs Idrottsklubb   137 184 kr 
Ulricehamns Kanotsällskap  25 500 kr 
Ulricehamns Fritidsfiskare   87 500 kr  
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Beslut lämnas till 
Föreningarna som sökt  
Servicechef  
Verksamhetschef kultur och fritid
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§ 88 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, allmänna 

samlingslokaler år 2023 

  
 
 
§ 88/2023 
 

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, 
allmänna samlingslokaler år 2023 
Dnr 2023/25 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 344 398 kr till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler 
fördelat enligt nedan. 
 
Brunns Hembygdsförening   23 506 kr 
Boarp-Närarp Bygdegårdsförening   14 492 kr 
Handikapprörelsens Fastighetsförening   250 000 kr  
Blidsbergs Bygdegårdsförening   44 000 kr 
Byalaget för Möneskolan    12 400 kr  
 

Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 7 projekt från 7 föreningar har inkommit. 
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för 
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 350 000 kr i enlighet 
med bilaga 2, till en kostnad av 344 398 kr. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 från servicechef  
2 Sammanställning ansökningar 2023 Allmänna samlingslokaler 
3 Bidragsförslag 2023, Allmänna samlingslokaler 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 344 398 kr till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler 
fördelat enligt nedan. 
 
Brunns Hembygdsförening   23 506 kr 
Boarp-Närarp Bygdegårdsförening   14 492 kr 
Handikapprörelsens Fastighetsförening   250 000 kr  
Blidsbergs Bygdegårdsförening   44 000 kr 
Byalaget för Möneskolan    12 400 kr  
 
 

Beslut lämnas till 
Föreningarna som sökt  
Servicechef  
Verksamhetschef kultur och fritid
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§ 89 Ombudgetering av investeringsanslag 2022 till 2023 

  
 
 
§ 89/2023 
 

Ombudgetering av investeringsanslag 2022 till 2023 
Dnr 2023/73 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2022 till 2023 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2022 ombudgeteras totalt 68,2 mnkr till 2023 års 
investeringsbudget. 

 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2023 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 68,2 mnkr till 2023 års investeringsbudget.  
 
Den totala investeringsbudgeten 2022 har uppgått till 486,3 mnkr. Av detta har 203,0 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2022-12-31 uppgår till 283,3 mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2023 kommer 
att uppgå till 712,1 mnkr. I investeringsbudget för 2023 ligger sedan tidigare 643,9 mnkr 
enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-26 från ekonomichef  
2 Ombudgetering investeringar 2022 till 2023 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2022 till 2023 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2022 ombudgeteras totalt 68,2 mnkr till 2023 års 
investeringsbudget. 

 
 

Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
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§ 90 Ansökan om investeringsmedel för offentlig gestaltning 2023 

  
 
 
§ 90/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för offentlig 
gestaltning 2023 
Dnr 2022/697 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel för offentlig gestaltning 2023 beviljas.  
 
Investeringsmedel för offentlig gestaltning, 2,4 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för offentlig gestaltning, 2,4 mnkr. 
Investeringen möjliggör att de fyra konstprojekten, Ryttershov, Skolan i skogen, Lassalyckan 
konstprojekt och gruppboende Karlslätt, kan genomföras.  
 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-09 från servicechef  
2 Investeringskalkyl pott offentlig gestaltning 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel för offentlig gestaltning 2023 beviljas.  
 
Investeringsmedel för offentlig gestaltning, 2,4 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 

 
 

Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur- och fritid 
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§ 91 Ansökan om investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i 

räddningsvärnet i Liared 

  
 
 
§ 91/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för byggnation av 
personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared 
Dnr 2020/458 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared, 0,7 
mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Räddningsvärn Liared i investeringsbudgeten för 
2023. 
 
Inga övriga driftskostnader förväntas. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i 
räddningsvärnet i Liared, 0,7 mnkr. Investeringen möjliggör installation av vatten och avlopp 
samt bygga dusch och toalett. En luftvärmepump avses installeras för att sänka 
driftskostnaden. 
 
Byggnaden uppfördes för ungefär tjugo år sedan utan funktioner som vatten och avlopp samt 
dusch och toalett. Detta är ett arbetsmiljöproblem som enligt räddningstjänsten måste 
åtgärdas. 
 
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 driftkostnader förväntas. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-30 från servicechef  
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för byggnation av 

personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för byggnation av personalutrymmen i räddningsvärnet i Liared, 0,7 
mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Räddningsvärn Liared i investeringsbudgeten för 
2023. 
 
Inga övriga driftskostnader förväntas. 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet
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§ 92 Ansökan om investeringsmedel för tillfälliga bryggor i småbåtshamn 

  
 
 
§ 92/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för tillfälliga bryggor i 
småbåtshamn 
Dnr 2023/84 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Inköp av tillfälliga bryggor görs endast förutsatt att 
upphandlingen av trä/betongbryggor inte hinner bli klar till säsongen 2023.   
 
Investeringsmedel för tillfälliga bryggor i småbåtshamn, 0,9 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillfälliga bryggor i småbåtshamnen, 0,9 
mnkr. Investeringen möjliggör att erbjuda samtliga befintliga båtplatsinnehavare en plats 
2023 om upphandling för åretruntbryggor inte är klar och godkänd. När upphandling av 
åretruntbryggor godkänts, används de tillfälliga bryggorna för en tänkbar expandering av 
småbåtshamnen samt förbättring vid åmynningen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2023 men investeringen kan 
finansieras genom avsatta medel för ej kända projekt. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-02-01 från servicechef  
2 Investeringskalkyl tillfälliga båtbryggor 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Inköp av tillfälliga bryggor görs endast förutsatt att 
upphandlingen av trä/betongbryggor inte hinner bli klar till säsongen 2023.   
 
Investeringsmedel för tillfälliga bryggor i småbåtshamn, 0,9 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
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Beslut lämnas till 
Sektorchef service  
Ekonomichef  
Kultur och fritidschef 
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§ 93 Budgetuppdrag invasiva växter 2022 

  
 
 
§ 93/2023 
 

Budgetuppdrag invasiva växter 2022 
Dnr 2022/788 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Budgetuppdraget anses som återrapporterat och godkänt. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att presentera en plan och en kostnad för att inventera och 
bekämpa invasiva arter. Budgetuppdraget anger ingen avgränsning för arter, geografiskt 
område, bekämpningsmetoder och inte heller någon form av målsättning/ambitionsnivå för 
arbetet/planen. 
 
En bekämpning av invasiva arter utan begränsningar bedöms därför resursmässigt inte som 
genomförbart. Arbetet med att hitta möjligheter att bekämpa invasiva arter har dock fortsatt 
via framtagande av riktlinjer. Fokus i riktlinjerna har varit att hitta någon form av 
begränsning där skattemedel kan användas på ett kostnadseffektivt sätt. Riktlinjer kommer 
att begränsas till lagstadgade invasiva växter och beräknas klar för beslut under 2023. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-12 från servicechef  

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppdraget anses som återrapporterat och godkänt. 

 
 

Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog  
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§ 94 Svar på medborgarförslag om försäljning av Eva Larssons utsmyckning till 

nya biblioteket i mindre format 

  
 
 
§ 94/2023 
 

Svar på medborgarförslag om försäljning av Eva 
Larssons utsmyckning till nya biblioteket i mindre 
format 
Dnr 2022/50 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att försäljning av konst inte finns med i det 
uppdrag som stadsbiblioteket har. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tobias Andreasson att inför invigning 
av Ulricehamns nya stadsbibliotek och i samråd med konstnären Eva Larsson tillverka 
mindre versioner av konstverket ”Resa i tid och rum” för försäljning till allmänheten. 
 
En symbol för det nya stadsbiblioteket är för tidigt att ta fram. Bibliotekets symboliska värde 
vet vi ännu inte något om. Vad som kan komma att bli det som man anser är symbolen för 
biblioteket återstår att visa sig i framtiden. Försäljning av konst finns inte med i det uppdrag 
som stadsbiblioteket har. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-12 från servicechef  
2 Medborgarförslag om försäljning av Eva Larssons utsmyckning till nya biblioteket i 

mindre format 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att försäljning av konst inte finns med i det 
uppdrag som stadsbiblioteket har. 
 
 

Beslut lämnas till 
Tobias Andreasson 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 95 Svar på medborgarförslag om garage till ungdomar med epatraktorer mm. 

  
 
 
§ 95/2023 
 

Svar på medborgarförslag om garage till ungdomar 
med epatraktorer mm. 
Dnr 2022/573 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till konkurrenslagstiftningen. Att kommunen 
skulle starta ett garage där lättare reparationer går att genomföra, är inte lämpligt utifrån 
lagstiftning, och skulle kunna ses som att det strider mot konkurrenslagstiftning. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Michael Vigren att kommunen ska 
hjälpa med att ordna ett garage, där ungdomar kan göra lättare reparationer och umgås. 
Detta efter att ha pratat med några ungdomar som kör EPA-traktor. 
 
Fritidsenheten finns idag för ungdomar som är intresserade av att starta förening och kan då 
även vara behjälpliga att se på möjliga lokaler. Utifrån detta så finns det alla möjligheter för 
unga att gå samman i någon form av sammanslutning, eller gå med i en redan befintlig, för 
att uppfylla önskemålet i medborgarförslaget. 
 
Att kommunen själva startar ett garage, där lättare reparationer går att genomföra, är inte 
lämpligt utifrån lagstiftning och skulle kunna ses som att det strider mot 
konkurrenslagstiftning. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-12 från servicechef  
2 Medborgarförslag om garage till ungdomar med epatraktorer mm. 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till konkurrenslagstiftningen. Att kommunen 
skulle starta ett garage där lättare reparationer går att genomföra, är inte lämpligt utifrån 
lagstiftning, och skulle kunna ses som att det strider mot konkurrenslagstiftning. 

 
 

Beslut lämnas till 
Michael Vigren 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
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§ 96 Svar på medborgarförslag om friidrottsbana på Lassalyckan eller på annan 

plats 

  
 
 
§ 96/2023 
 

Svar på medborgarförslag om friidrottsbana på 
Lassalyckan eller på annan plats 
Dnr 2021/680 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till höga kostnader för att anlägga en 
friidrottsbana någonstans på Lassalyckan. För att undersöka annan placering i Ulricehamn 
krävs ett politiskt uppdrag till förvaltningen.  
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malte Palmér att det borde byggas en 
friidrottsbana på Lassalyckan eller någon annanstans i Ulricehamn. 
 
Förvaltningen bedömer att det skulle bli svårt att anlägga en friidrottsbana på Lassalyckan. 
Det beror på bland annat att eventuella fjärrvärmeledningar kan behöva flyttas beroende på 
placering, berg kommer eventuellt också att behöva sprängas. Det krävs enorma mängder 
utfyllnad för friidrottsplatsen då höjdskillnaderna på Lassalyckan är mycket stora. Arbetet 
och utgifterna skulle bli för höga. 
 
För undersöka alternativ placering i centralorten krävs ett politiskt uppdrag till 
förvaltningen.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-22 från servicechef  
2 Medborgarförslag om friidrottsbana på Lassalyckan eller på annan plats 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till höga kostnader för att anlägga en 
friidrottsbana någonstans på Lassalyckan. För att undersöka annan placering i Ulricehamn 
krävs ett politiskt uppdrag till förvaltningen.  

 
 

Beslut lämnas till 
Malte Palmér 
Sektorchef service  
Kultur- och fritidschef 
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§ 97 Svar på medborgarförslag gällande tillgänglighet vid försäljning av 

kommunal mark 

  
 
 
§ 97/2023 
 

Svar på medborgarförslag gällande tillgänglighet vid 
försäljning av kommunal mark 
Dnr 2021/234 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen i samband 
med markförvärv och markförsäljning alltid har kommunens och kommuninvånarnas 
intressen i fokus.  
 
Förslaget gällande ny parkering i anslutning till Pinebo avslås med hänvisning till att 
kommunen inte har tillgång till mark i området som är lämplig för parkeringsändamål.  

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lotta Bohman att tänka till ordentligt 
innan eventuell försäljning av kommunal mark och att anlägga en ny parkering på kommunal 
mark i anslutning till Pinebo. Förslagsställaren skriver att vid försäljning av kommunal mark 
är det av stor vikt att man inför försäljningen funderar över hur detta kommer att påverka 
invånarna, ex. att det kan bli svårare att nå populära friluftsområden. Ett sådant exempel är 
Brukshundsklubbens tidigare område vid Pinebo. Området såldes för längesedan men 
parkeringen har ändå kunnat nyttjas av andra än hundägare. Här borde kommunen gått in 
och köpt en avstyckad del för parkering. 
 
Vid försäljning av kommunal mark försöker kommunen alltid att ta hänsyn till om det finns 
områden som antingen bör undantas från försäljningen alternativt säkras med någon form av 
nyttjanderätt/servitut för att säkerställa kommunens behov. 
 
Kommunen äger ingen mark i anslutning till Pinebo som lämpar sig för parkering. Kontakt 
har däremot tagits med nuvarande ägare till området som tidigare varit Brukshundsklubbens 
parkeringsyta, främst för att underlätta skötseln av befintlig gång- och cykelväg. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-01 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag gällande tillgänglighet vid försäljning av kommunal mark 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen i samband 
med markförvärv och markförsäljning alltid har kommunens och kommuninvånarnas 
intressen i fokus.  
 
Förslaget gällande ny parkering i anslutning till Pinebo avslås med hänvisning till att 
kommunen inte har tillgång till mark i området som är lämplig för parkeringsändamål.  
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Beslut lämnas till 
Lotta Bohman 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 98 Svar på medborgarförslag om fler farthinder på Sträckåsvägen 

  
 
 
§ 98/2023 
 

Svar på medborgarförslag om fler farthinder på 
Sträckåsvägen 
Dnr 2022/496 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medelhastigheten är lägre än 
hastighetsgränsen samt att kommunmedborgare kan hyra trafiköar av Ulricehamns kommun 
för att reducera hastigheten vid villagator. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Julia Sjö att Sträckåsvägen ska få fler 
farthinder av någon form. Det är 30km/h men det är inte ovanligt att det kommer bilar som 
kör alldeles för fort. Det är mycket barn, cyklister, gångtrafikanter löpare och rullskidsåkare 
som rör sig på vägen. 
 
Ulricehamns kommun har i flera år erbjudit kommunmedborgare att hyra trafiköar i stället 
för blomlådor. Blomlådorna har i vissa fall inte skötts av medborgarna, varav de ibland 
utgjort en fara i trafiken. Ett villkor för att hyra öarna är att minst fem intilliggande 
fastighetsägare har gett sitt medgivande för utplacering på den aktuella vägen eller gatan. 
 
Förvaltningen har mätt hastigheterna på Sträckåsvägen i november 2022. 
Medelhastigheten vid korsningen till Gullrisvägen var 31 km/h. 91% av trafiken körde under 
hastighetsgränsen 40 km/h.  Även vid en punkt mellan Akleja- och Astervägen mättes 
trafiken med motsvarande resultat. Medelhastigheten var 30 km/h och 92% av trafiken körde 
under 40 km/h. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-03 från samhällsbyggnadschef   
2 Medborgarförslag om fler farthinder på Sträckåsvägen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medelhastigheten är lägre än 
hastighetsgränsen samt att kommunmedborgare kan hyra trafiköar av Ulricehamns kommun 
för att reducera hastigheten vid villagator. 

 
 

Beslut lämnas till 
Julia Sjö 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 99 Svar på medborgarförslag om blomlådor/farthinder småvägarna i byarna 

  
 
 
§ 99/2023 
 

Svar på medborgarförslag om blomlådor/farthinder 
småvägarna i byarna 
Dnr 2022/485 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunmedborgare kan 
hyra trafiköar för placering på vägar inom kommunalt väghållaransvar. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Caroline Johansson att blomlådor 
eller farthinder kan uppföras på småvägarna i byarna. 
 
Ulricehamns kommun erbjuder till självkostnadspris trafiköar som placeras ut som 
hastighetsreducerande åtgärd på de platser medborgare anser att hastigheten behöver 
dämpas. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-01 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om blomlådor/förhinder småvägarna i byarna 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunmedborgare kan 
hyra trafiköar för placering på vägar inom kommunalt väghållaransvar. 

 
 

Beslut lämnas till 
Caroline Johansson 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 100 Svar på medborgarförslag om ändrade regler för arvode till mäklare vid 

försäljning av kommunala tomter 

  
 
 
§ 100/2023 
 

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

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns några regler för arvode till 
mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göran Bodenhem att ändra regler för 
arvode till mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
 
Förslagsställaren skriver att mäklaren anger idag arvodet i upphandlingen och kommunen 
väljer den som är ”billigast”. I stället skall det bestå av dels marknadsföring/annonsering, 
dels arvode. Marknadsföringen/annonseringen på Hemnet med flera lämpliga medier skall 
då vara betydligt större/aktivare än idag från mäklarhåll. Idag finns till exempel bara ett fåtal 
av kommunens tomter på Hemnet. 
 
Kommunen har inga regler för arvoden till mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 
Arvodet till mäklaren sätts av mäklarna själva i samband med en upphandling. Från och med 
1 november 2022 har kommunen en nya upphandlade mäklare. Gällande att det bara funnits 
ett fåtal tomter annonserade på Hemnet beror på att avtalet med tidigare mäklare gick ut i 
maj 2022. Sedan dess har kommunen inte haft möjlighet skicka fler uppdragsbeställningar 
för försäljning av bostadstomter. Ett uppstartsmöte med de nya upphandlade mäklarna har 
resulterar i en strategi för hur tomterna ska marknadsföras på ett bra sätt framöver.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om ändrade regler för arvode till mäklare vid försäljning av 

kommunala tomter 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns några regler för arvode till 
mäklare vid försäljning av kommunala tomter. 

 
 

Beslut lämnas till 
Göran Bodenhem 
Samhällsbyggnadschef
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§ 101 Svar på medborgarförslag om att kommunen bör köpa Sanatorieskogen 

1:24-27, 1:29 och 1:50 

  
 
 
§ 101/2023 
 

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör köpa 
Sanatorieskogen 1:24-27, 1:29 och 1:50 
Dnr 2022/600 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under genomförande gällande förslaget att köpa in 
Sanatorieskogen 1:24-27, då kommunen har undertecknat ett köpekontrakt. 
 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen förlorade budgivningen för 
fastigheterna Stadsskogen 1:29 och 1:50.   

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Stefan Jalderyd att kommunen köper 
in Sanatorieskogen 1:24-27 samt 1:29 och 1:50 som just nu ligger ute till försäljning. Det har 
tidigare varit aktuellt med markköp för kommunen för att säkra upp friluftsområdet. 
Kommunen har skidspår, cykelstigar, leder och möjligen en minimal del av 
konstsnöspåret/elljusspåret på den mark Sanatorieskogen 1:24-27 som ligger ute till 
försäljning. Vore en bra investering för kommunen att göra då man samtidigt säkrar upp 
friluftsområdet. 
 
Redan innan medborgarförslaget inkommit till kommunen hade förvaltningen tagit fram en 
värdering av fastigheterna av en oberoende auktoriserad värderare, i syfte att lägga bud på 
fastigheterna Sanatorieskogen 1:24-27 och Stadsskogen 1:29 och 1:50. Kommunen vann 
sedan budgivningen av Sanatorieskogen 1:24-27 medan säljaren valde att gå vidare med en 
annan budgivare i försäljningen av Stadsskogen 1:29 och 1:50. Ett köpekontrakt för 
Sanatorieskogen 1:24-27 är undertecknat. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-25 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att kommunen bör köpa Sanatorieskogen 1 24-27, 1 29 och 1 50 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande gällande förslaget att köpa in 
Sanatorieskogen 1:24-27, då kommunen har undertecknat ett köpekontrakt. 
 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen förlorade budgivningen för 
fastigheterna Stadsskogen 1:29 och 1:50.   
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Beslut lämnas till 
Stefan Jalderyd 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 102 Svar på medborgarförslag om farthinder på väg 46 genom Trädet 

  
 
 
§ 102/2023 
 

Svar på medborgarförslag om farthinder på väg 46 
genom Trädet 
Dnr 2022/618 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att bygga något på eller förändra en statlig väg. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att ta upp synpunkten i kommande dialog med Trafikverket. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Magnus von Brömsen att en 
förträngning eller fartgupp byggs på väg 46 i Trädet. 
 
Väg 46 är statlig väg som Trafikverket är ansvarig väghållare. Ulricehamns kommun får inte 
bygga något på eller inom ett vägområde som inte är kommunalt. 
 
Under oktober 2021 har dialog med Trafikverket och Ulricehamns kommun skett angående 
planer på utbyggnad av ATK-nätet (fartkameror) på väg 46 då det saknas mellan Timmele 
och Kinnarp. Som svar fanns inga planer på fler ATK-kameror eller andra fysiska åtgärder på 
väg 46. 
 
Trafikverket utvärderar dock alltid vad som behövs inom sitt väghållaransvar. Och Magnus 
får lämna sitt önskemål till Trafikverket. 
 
Av Ulricehamns kommuns tillgängliga mätunderlag förekommer hastighetsöverträdelser på 
väg 46 i Trädet.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om farthinder på väg 46 genom Trädet 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att bygga något på eller förändra en statlig väg. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att ta upp synpunkten i kommande dialog med Trafikverket. 
 

Beslut lämnas till 
Magnus von Brömsen 
Samhällsbyggnadschef  
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§ 103 Svar på medborgarförslag om att sänka hastigheten mellan Hemrydsgatan 

och Parkgatan 

  
 
 
§ 103/2023 
 

Svar på medborgarförslag om att sänka hastigheten 
mellan Hemrydsgatan och Parkgatan 
Dnr 2022/596 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till genomförd utredning i förarbeten till 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Larsson Lundh att hastigheten 
på Parkgatan sänks till 40 km/h 
 
I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta Hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. Hastighetsplanen hade utarbetats med hjälp av Sveriges kommuner och regioners 
handbok ”Rätt fart i staden”, som även är författad med Trafikverket.  
 
Parkgatan har ingen direkt intilliggande gång eller cykelbana, utan denna är lokaliserad och 
förskjuten cirka 10 meter i sida. Det finns heller inga platser där oskyddade trafikanter ska 
korsa Parkgatan där 60 km/h råder. Oskyddade trafikanter anses inte vara i risk för 
fordonstrafiken. 
 
På och inom vägområdet Parkgatan löper har ingen trafik- eller viltolycka rapporterats 
någonsin i STRADA. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-21 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att sänka hastigheten mellan Hemrydsgatan 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till genomförd utredning i förarbeten till 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun. 
 
 

Beslut lämnas till 
Peter Larsson Lundh 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 104 Svar på medborgarförslag om ställplatser och servicehus vid Lassalyckan 

  
 
 
§ 104/2023 
 

Svar på medborgarförslag om ställplatser och 
servicehus vid Lassalyckan 
Dnr 2022/482 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till befintlig 
ställplatsutredning som är ställd till förvaltningen i motion 2021/521. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Sturesson att det blir 
ställplatser uppe vid Lassalyckan med servicehus och vad som behövs för att locka turister 
både sommartid och kanske vintertid också. 
 
I motion 2021/521 till kommunfullmäktige föreslog Moderaterna en marknadsanpassad 
avgift för kommunens ställplatser för husbilar. Enligt dess nuvarande placering av 
ställplatser var det inte möjligt att avgiftsbelägga alla platser, men att förvaltningen fick i 
utredningsuppdrag att planera hur ställplatserna ska placeras i framtiden. Detta arbete pågår 
inom förvaltningen. 
 
Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning som besvarats av totalt 265 
husbilsturister under hösten 2022 i Ulricehamn. Intresset för att parkera i naturmiljö nära 
ett friluftsområde cirka 2 km från Ulricehamns centrum var det minst attraktiva alternativet. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-01 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om ställplatser och servicehus vid Lassalyckan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till befintlig 
ställplatsutredning som är ställd till förvaltningen i motion 2021/521. 

 
 

Beslut lämnas till 
Peter Sturesson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 105 Svar på medborgarförslag om ökad säkerhet vid övergångsställe på 

Boråsvägen, Ulricehamn 

  
 
 
§ 105/2023 
 

Svar på medborgarförslag om ökad säkerhet vid 
övergångsställe på Boråsvägen, Ulricehamn 
Dnr 2022/693 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att förvaltningen 
löpande ser över befintliga övergångställen och utvärderar om dessa ska kvarstå eller ej. De 
övergångsställen som bedöms ska kvarstå bör ha en så god trafiksäkerhetutformning som 
möjligt. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kristiana Pepa att säkerheten vid 
övergångsstället på Boråsvägen i Ulricehamn höjs, förslagsvis via blinkande lampor eller 
ökad belysning.   
 
I nuläget finns en stor mängd övergångsställen anlagda inom Ulricehamns kommuns 
väghållaransvar. Dessa är av varierande standard i huvudsak utan varningslampor, men 
belysta av befintlig gatubelysning. Gatubelysningens standard höjs succesivt genom att de 
byts ut till mer energieffektiv LED-belysning. 
 
I trafikförordningen (lag 1998:1276) ska alla trafikanter vara försiktiga och försöka undvika 
olyckor, även om trafikförordningen även säger att fordon har väjningsplikt för 
gångtrafikanter på övergångsställen. 
 
Trafikverkets publikationer, som är frivilligt för Ulricehamns kommun att följa, 
rekommenderar att övergångsställen byggs av framkomlighetsskäl. 
Boråsvägen är tidvis mycket trafikintensiv att det är motiverat med övergångsställe, men i 
huvudsak finns det inga större begränsningar för en gångtrafikant att passera Boråsvägen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-04 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om ökad säkerhet vid övergångsställe på Boråsvägen, Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att förvaltningen 
löpande ser över befintliga övergångställen och utvärderar om dessa ska kvarstå eller ej. De 
övergångsställen som bedöms ska kvarstå bör ha en så god trafiksäkerhetutformning som 
möjligt. 
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Beslut lämnas till 
Kristiana Pepa 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 106 Svar på medborgarförslag om att tillåta motorcyklar parkera vid sjönära 

parkeringar i Ulricehamn 

  
 
 
§ 106/2023 
 

Svar på medborgarförslag om att tillåta motorcyklar 
parkera vid sjönära parkeringar i Ulricehamn 
Dnr 2022/679 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas. Förvaltningen avser att tillskapa ett antal parkeringsplatser vid 
Ulrikaparken under våren 2023 innan eller i nära anslutning till att MC-säsongen börjar 
igen. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Christer Enander att motorcyklar ska 
tillåtas att parkera på de sjönära parkeringarna i Ulricehamn och inte hänvisas till 
parkeringar mer centralt eller ”trottarkantsparkering”. 
  
I dagsläget är många av de sjönära parkeringsplatserna reserverade för personbil. Detta 
enligt tidigare trafikplanering i syfte att förhindra tyngre fordon att parkera i Ulricehamns 
centrum. Denna bestämmelse kvarstår då det finns ett behov att fler ska kunna parkera på 
dessa platser, mer än att större fordon upptar flera bilplatser. 
 
Synpunkter på avsaknad av MC-parkeringsplatser har förvaltningen inte tidigare fått till sig 
eller behövt beakta. 
 
Att ordna parkeringar för MC är mindre kostnadskrävande än bilplatser och kan lösas inom 
befintlig budget. 
 
Förvaltningen avser att tillskapa ett antal parkeringsplatser vid Ulrikaparken under våren 
2023 innan eller i nära anslutning till att MC-säsongen börjar igen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-08 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att tillåta motorcyklar parkera vid sjönära parkeringar i 

Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas. Förvaltningen avser att tillskapa ett antal parkeringsplatser vid 
Ulrikaparken under våren 2023 innan eller i nära anslutning till att MC-säsongen börjar 
igen. 

 
Beslut lämnas till 
Christer Enander 
Samhällsbyggnadschef
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§ 107 Svar på medborgarförslag om övergångsställe mellan Götaplatsen och 

korset Sanatorievägen/Tre rosors väg 

  
 
 
§ 107/2023 
 

Svar på medborgarförslag om övergångsställe mellan 
Götaplatsen och korset Sanatorievägen/Tre rosors 
väg 
Dnr 2022/513 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den inte finns några framkomlighetsbrister 
att passera Sanatorievägen. Att anlägga ett övergångsställe är ingen trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd och kan till och med få motsatt effekt för barn och unga. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Wengbrand att ett 
övergångsställe, utöver de befintliga, uppförs på Sanatorievägen mellan Götaplatsen och Tre 
Rosors väg. Allt för en säkrare och tryggare övergång för barn och ungdomar. 
 
Av Trafikverkets publikationer och handböcker kring vägar och gators utformning så anläggs 
övergångsställen främst av framkomlighet-, och inte säkerhetsskäl. Trafikmängderna på 
Sanatorievägen är dock inte så stora att det finns någon framkomlighetsbrist. 
 
Barn har rätt att på lika villkor kunna vistas i samhället och trafiken, men de ska även 
beskyddas. I tolvårsåldern når barn ofta en mognadsgrad att de kan vistas på egen hand i 
trafiken, och vara medveten på sin omgivning, och förstå risker. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-10 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om övergångsställe mellan Götaplatsen och korset 

Sanatorievägen/Tre rosors väg 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den inte finns några framkomlighetsbrister 
att passera Sanatorievägen. Att anlägga ett övergångsställe är ingen trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd och kan till och med få motsatt effekt för barn och unga. 

 
 

Beslut lämnas till 
Malin Wengbrand 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 108 Svar på medborgarförslag om inackorderingstillägg/resebidrag även för 

elever i årskurs 9 

  
 
 
§ 108/2023 
 

Svar på medborgarförslag om 
inackorderingstillägg/resebidrag även för elever i 
årskurs 9 
Dnr 2022/532 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Ulricehamns kommun inte är skyldig att 
lämna ekonomiskt stöd till elev i en fristående grundskola och där eleven studerar och bor i 
annan kommun. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Helena Hellqvist att rådande 
inackorderingstillägg som gäller för gymnasieskolan även gäller för elever i årskurs 9. 
 
Av skollagens 15 kapitlet, 32 §, framgår att hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till 
elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av 
skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte  

1. Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 §, 
2. Elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket, 
3. Elever i Rh-anpassad utbildning, eller 
4. Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt 

studiestödslagen 
 
Skyldigheten för hemkommunen att lämna ekonomiskt stöd gäller alltså elever i en 
gymnasieskola med offentlig huvudman, inte elever i en fristående gymnasieskola. En 
liknande skrivning finns inte för grundskolan. 
 
Prolympia är en fristående grundskola för elever i årskurserna 7 – 9. Det innebär att 
Ulricehamns kommun inte har någon skyldighet att lämna något ekonomiskt stöd för 
kostnader som är kopplade till elevens boende eller resor då eleven inte går i gymnasiet och 
inte heller i en skola med offentlig huvudman. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-13 från barn- och utbildningschef  
2 Medborgarförslag om inackorderingstillägg resebidrag även för elever i årskurs 9 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Ulricehamns kommun inte är skyldig att 
lämna ekonomiskt stöd till elev i en fristående grundskola och där eleven studerar och bor i 
annan kommun. 
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Beslut lämnas till 
Helena Hellqvist 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola
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§ 109 Svar på medborgarförslag om att få sälja chokladbollar på högstadieskola 

  
 
 
§ 109/2023 
 

Svar på medborgarförslag om att få sälja 
chokladbollar på högstadieskola 
Dnr 2022/171 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till gällande beslut om att Ulricehamns kommun 
ska följa Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skolan, vilka även omfattar att 
söta produkter inte bör serveras i kafeteriorna vid skolorna. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Leo Rask att eleverna vid 
Ätradalsskolan ska få sälja chokladbollar och semlor i kafeterian. 
 
Inom Ulricehamns kommun har kommunstyrelsen den 25 november 2021, § 282, antagit 
riktlinjer för måltider. Dessa riktlinjer tar hänsyn till gällande lagar, förordningar och 
rekommendationer inom området och syftar till att måltiderna ska göra gästen nöjd, vara 
näringsriktig och hållbar ur ett miljöperspektiv. De ska även vara ett stöd för verksamheten 
vid upphandling av livsmedel, samt vid tillagning och servering. 
 
Ulricehamns kommuns riktlinjer för måltider gäller just måltider i form av frukost, lunch och 
mellanmål. Det anges dock inte vad som får säljas i kafeteriorna vid kommunens båda 
högstadieskolor.  
 
Verksamhet kost har, i de kafeterior som verksamheten ansvarar för, valt att inte servera 
några söta produkter. Beslutet grundar sig på Livsmedelsverkets nationella riktlinjer, men 
finns inte i Ulricehamns kommuns riktlinjer för måltider. I de kafeterior som finns i 
uppehållsrummen vid Ätradalsskolan och Stenbocksskolan, och som skolorna ansvarar för, 
följer man också de nationella riktlinjerna, men vissa dagar bakar skolpersonal bullar 
tillsammans med eleverna. Vad som bakas kan också följa de dagar som uppmärksammas i 
samhället, exempelvis kanelbullens dag och fettisdagen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-23 från barn- och utbildningschef  
2 Medborgarförslag om att få sälja chokladbollar på högstadieskola 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till gällande beslut om att Ulricehamns kommun 
ska följa Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skolan, vilka även omfattar att 
söta produkter inte bör serveras i kafeteriorna vid skolorna. 
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Beslut lämnas till 
Leo Rask 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
Sektorchef service
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§ 110 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-03-02 

  
 
 
§ 110/2023 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-03-
02 
Dnr 2022/717 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning 
1. Direktionsprotokoll 2023-01-27 §§ 1-18 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2. Meddelande från styrelsen nr 2/2023, Överenskommelse – God och nära vård – En 
omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Sveriges Kommuner och 
Regioner 
3. Direktionsprotokoll 2023-01-27 §§1-12 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
4. Protokoll styrelsemöte 2023-02-03 §§1-13 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads 
Samordningsförbund 
5. Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnämnden 2023-02-01 §12-13 Verksamhetsplaner 
för miljö- och bygg enheten, antagande av tillsyns- och kontrollplaner 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

 
 
 
 
 


