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§ 167 Information 

  
 
 
§ 167/2020 
 

Information 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Beslutet bordläggs tills kommunchef har haft sin informationspunkt.  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande Dario Mihajlovic (NU) informerar om att kommunchef 
kommer att lämna information om läget med Covid-19 senare under sammanträdet och 
föreslår att beslutet om att lägga informationen till handlingarna bordläggs till dess.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om kommunstyrelsens 
arbete sedan föregående sammanträde. 
 
Kommunchef Håkan Sandahl informerar om läget och arbetet med Covid-19 i kommunen. 
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§ 168 Motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola 

  
 
 
§ 168/2020 
 

Motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola 
Dnr 2020/578 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns 
musikskola byter namn till något som bättre beskriver skolans nuvarande verksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 169 Medborgarförslag om frisbeegolf i Ulricehamn 

  
 
 
§ 169/2020 
 

Medborgarförslag om frisbeegolf i Ulricehamn 
Dnr 2020/562 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Emil Magnefors att det ska finnas 
frisbeegolf i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om frisbeegolf i Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Emil Magnefors  
Kommunstyrelsen 
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§ 170 Medborgarförslag om discgolfbana i Lassalyckans skogar 

  
 
 
§ 170/2020 
 

Medborgarförslag om discgolfbana i Lassalyckans 
skogar 
Dnr 2020/563 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ebba Olander Johansson att det 
ordnas en discgolfbana i Lassalyckans skogar. 

 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om discgolfbana i Lassalyckans skogar 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Ebba Olander Johansson  
Kommunstyrelsen 
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§ 171 Medborgarförslag om upprensning i stadsparken 

  
 
 
§ 171/2020 
 

Medborgarförslag om upprensning i stadsparken 
Dnr 2020/561 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Agneta Jarneving att det rensas upp i 
stadsparken där gamla träd fallit över gångar och det har förbuskats mycket. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om upprensning i stadsparken 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Agneta Jarneving  
Kommunstyrelsen 
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§ 172 Medborgarförslag om att administrativ handläggningstid för hushåll med 
enskilt avlopp bekostas av kommunen 

  
 
 
§ 172/2020 
 

Medborgarförslag om att administrativ 
handläggningstid för hushåll med enskilt avlopp 
bekostas av kommunen 
Dnr 2020/574 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Håkan Klasson att all administrativ 
handläggningstid för alla hushåll i Ulricehamns kommun med enskilt avlopp ska bekostas av 
kommunen via den redan inbetalda fastighetsavgiften. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att administrativ handläggningstid för hushåll med enskilt avlopp 

bekostas av kommunen 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Håkan Klasson  
Kommunstyrelsen 
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§ 173 Svar på interpellation  Brunnsnäs 

  
 
 
§ 173/2020 
 

Svar på interpellation Brunnsnäs (S) 
Dnr 2020/551 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen.  
 
Sammanfattning 
Klas Redin (S) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
Brunnsnäs. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. 
 
Beslutsunderlag 
1 Interpellation Brunnsnäs 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen.  
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§ 174 Svar på interpellation gällande Brunnsnäs 

  
 
 
§ 174/2020 
 

Svar på interpellation gällande Brunnsnäs (MP) 
Dnr 2020/556 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Sammanfattning 
Ingemar Basth (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
Brunnsnäs. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22.  
 
Beslutsunderlag 
1 Interpellation gällande Brunnsnäs 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Ingemar Basth (MP) är inte närvarande vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige. 
Ordförande föreslår därför att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med 
kommunfullmäktige.  
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§ 175 Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2021 

  
 
 
§ 2020/175 
 

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2021 
Dnr 2020/507 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2021-01-01. 
 
Sammanfattning 
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska 
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och 
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit 
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-24 från samhällsbyggnadschef  
2 Taxa 2021 Miljöenheten 
3 Taxa 2021 Planenheten 
4 Taxa 2021 Byggenheten 
6 Taxa 2021 Exploateringsenheten 
7 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2021 
8 Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter 
9 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2021 
10 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2021 
11 Bilaga 5 Taxa receptfria läkemedel 2021 
12 Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2021 
13 Bilaga 7 Taxa for prövning och tillsyn av tobak 
14 Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2021 
15 Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2021 
16 Bilaga Kart-och mättaxa 2021 
17 Bilaga Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2021-01-01. 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Miljö- och byggnämnden  
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§ 176 Avgiftsbefrielse livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn 

  
 
 
§ 176/2020 
 

Avgiftsbefrielse livsmedelskontroll samt miljö- och 
hälsoskyddstillsyn 
Dnr 2020/513 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Verksamhetsutövare där tillsyn inte kunnat utföras till följd av pågående pandemi befrias 
från att betala 2020 års årliga tillsynsavgift inom områdena livsmedelskontroll samt miljö- 
och hälsoskyddstillsyn. Miljöenheten inom sektor miljö och samhällsbyggnad kompenseras 
med 700 tkr för intäktsbortfallet, detta finansieras genom att sänka kommunens resultatnivå.   
 
Sammanfattning 
Den rådande pandemin påverkar många verksamheter i Ulricehamn kommun på olika sätt, 
och fysiska tillsynsbesök är i vissa fall inte möjliga att genomföra. Miljö- och byggnämnden 
som har tillsynsansvaret inom kommunen för livsmedelskontroll och miljö- och 
hälsoskyddstillsyn har under året även fått ett nytt uppdrag gällande tillsyn på trängsel av 
serveringsställen, som har prioriterats framför annan tillsyn enligt Länsstyrelsens 
uppmaning.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att låta 2020 års årliga tillsynsavgift 
inom områdena livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn för de verksamheter 
där tillsynen som är planerad för verksamhetsåret, inte utförs på grund av pågående 
pandemi, befrias från avgift. De ekonomiska konsekvenserna för miljöenheten beräknas bli 
ett intäktsbortfall på ca 700 tkr. Kompensation för intäktsbortfallet föreslås hanteras genom 
att sänka kommunens resultatnivå.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-01 från samhällsbyggnadschef  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Verksamhetsutövare där tillsyn inte kunnat utföras till följd av pågående pandemi befrias 
från att betala 2020 års årliga tillsynsavgift inom områdena livsmedelskontroll samt miljö- 
och hälsoskyddstillsyn. Miljöenheten inom sektor miljö och samhällsbyggnad kompenseras 
med 700 tkr för intäktsbortfallet, detta finansieras genom att sänka kommunens resultatnivå.   
 
Förslag till beslut på mötet 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslut lämnas till 
Miljö- och byggnämnden 
Ekonomichef 
Kommunchef 
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Samhällsbyggnadschef 
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§ 177 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019 

  
 
 
§ 177/2020 
 

Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 
2019 
Dnr 2020/428 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2019 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2019 läggs till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2019 överlämnas härmed 
avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 
 
Under 2017-2019 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-01 från ekonomichef 
2 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019 
3 Bokslut 2019 Gerda Stombergs minne 
4 Bokslut 2019  Övriga stiftelser 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2019. 
 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga 
stiftelsers redovisning för 2019 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2019 läggs till 
handlingarna. 
 
Jäv  
Inga-Kersti Skarland (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Daniel 
Claesson (S) går in som ersättare för Inga-Kersti Skarland (S).  
 
Beslut lämnas till  
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Ekonomichef 
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§ 178 Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 

  
 
 
§ 178/2020 
 

Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 
Dnr 2020/467 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 godkänns 
och avslutas enligt förslag. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 har arbetet 
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har 
gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

Handlingsplan för krisberedskap 2015 - 2018 har av kommunfullmäktige 2019-06-19 § 108, 
förlängts till att gälla också för 2019. De uppdrag som redovisas här är slutredovisning av 
kvarvarande uppdrag då planen ersatts av Handlingsplan för hantering av extraordinära 
händelser i fredstid – mandatperioden 2019 - 2022, kommunfullmäktige 2019-10-24, § 171. 
De kvarvarande uppdragen med ”gul” markering bedöms i uppföljningen kunna färdigställas 
under 2020. Uppdragen föreslås avslutas. 

Äldreomsorgsplanen kommer i ett annat ärende föreslås utgå ur författningshandboken. 
Uppdragen föreslås därför också att avslutas, även om några idag inte är fullt uppfyllda. De 
kvarvarande uppdragen bedöms av sektor välfärd kunna uppnås. Allt är omhändertaget i 
verksamheterna. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilagor till 
årsredovisning 2019.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-11 från kanslichef  
2 Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 godkänns 
och avslutas enligt förslag. 
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Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Kanslichef 
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§ 179 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 

  
 
 
§ 179/2020 
 

Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken 
Dnr 2020/517 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 60 dokument. 
Några av dokumenten bedöms kunna utgå utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. 
Andra dokument som är tidsatta till 2019 eller 2020 har redan reviderats eller ersatts av nya 
dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas mycket 
beroende på pandemin och att andra arbetsuppgifter har prioriterats. För något dokument 
föreslås ansvaret för dokumentet ändras. 
 
Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är 
aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-30 från kanslichef  
2 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kanslichef 
Författningshandboken  
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§ 180 Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 180/2020 
 

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige 
Dnr 2020/504 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs: 
28 januari 
25 februari 
25 mars 
29 april 
27 maj 
23 juni (onsdag) 
23 september  
21 oktober 
18 november 
16 december  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18.00 i sessionssalen i Stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-29 från kanslichef 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs: 
28 januari 
25 februari 
25 mars 
29 april 
27 maj 
23 juni (onsdag) 
23 september  
21 oktober 
18 november 
16 december  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 181 Digital signering av protokoll 

  
 
 
§ 181/2020 
 

Digital signering av protokoll 
Dnr 2020/465 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Inför möjligheten att signera kommunfullmäktiges samt val- och arvodesberedningens 
protokoll digitalt från och med 1 januari 2021.  
 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller 
fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” 
 
Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokoll sker 
digitalt eller fysiskt.” 
 
Sammanfattning 
Under våren 2020 har ett system upphandlats för att möjliggöra för digital signering av 
dokument, till exempel avtal och protokoll. Det upphandlade systemet uppfyller alla juridiska 
krav och övriga krav på spårbarhet. Systemet används idag för signering av anställningsavtal. 
 
Eftersom systemet även möjliggör för digital signering av protokoll föreslår förvaltningen att 
denna möjlighet införs i kommunstyrelsen, beredande utskottet och budgetutskottet samt i 
kommunfullmäktige och val- och arvodesberedningen. Följande tillägg föreslås i 
kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av 
ordföranden och en ledamot.” Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, 
”Justering av protokoll sker digitalt eller fysiskt.” 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-10 från kanslichef  
2 Kommunstyrelsens reglemente 
3 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Inför möjligheten att signera kommunfullmäktiges samt val- och arvodesberedningens 
protokoll digitalt från och med 1 januari 2021.  
 
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller 
fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” 
 
Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokoll sker 
digitalt eller fysiskt.” 
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Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Sekreterare budgetutskottet 
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§ 182 Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - förvaltningens förslag 

  
 
 
§ 182/2020 
 

Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - 
förvaltningens förslag 
Dnr 2020/524 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ändringsyrkandet att det görs en förändring i driftsbudget Service Driftkostnad för offentlig 
förvaltning + 200 tkr. Kostnader till följd av investeringar - 200 tkr antas.  
 
Nya Ulricehamns och Centerpartiets budgetförslag för 2021 och ekonomisk plan 2022-2023, 
Tillsammans för en starkare kommun, tillsammans med ovanstående ändringsyrkande, 
antas.  
 
Följande tilläggsyrkanden antas: 
 
Förvaltningen får i uppdrag att inom daglig verksamhet utveckla möjligheten att forma en så 
kallad företagsgrupp, vilket jobbar mot civilsamhället för att hjälpa och stötta de föreningar 
som behöver praktiskt stöd. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att låta privata aktörer bygga och driva 
ett nytt vård- och omsorgsboende vid nya området i Bergsäter Detta för att minska 
belastningen på kommunens investeringsbudget. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever 
med behov av särskilt stöd. Detta gäller både får de som behöver ytterligare hjälp för att 
uppnå godkända resultat, likväl för elever som behöver mer utmaning i sin skolgång för att 
inte tappa intresse och engagemang.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten 
och vuxennärvaron i våra skolor. Detta skall göras genom att införas lärarassistenter som 
bland annat avlastar lärarnas administrativa arbete. Vi ser även ett behov av att återinföra 
skolvaktmästare, då det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt alltid finns 
vuxennärvaro i skolan. Detta för att både lugna elever men även få en höjd standard på 
underhållet i kommunens skolor 
 
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2021 och ekonomisk plan 2022-2023 avslutades med budgetutskottets möte 2020-10-05. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
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Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2021 på 23,8 mnkr, vilket 
motsvarar 1,6 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det 
tillförs cirka 109 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera 
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2021 summerar till cirka 268 mnkr. 
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 95 mnkr från investeringsbudgeten 
2020.   
 
Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska 
förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag 
bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. 
Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 har beaktats. 
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-06 från kommunchef  
2 Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - förvaltningens förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Nya Ulricehamns och Centerpartiets budgetförslag för 2021 och ekonomisk plan 2022-2023, 
Tillsammans för en starkare kommun, antas.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) yrkar som ändringsyrkande att det görs en förändring i driftsbudget 
Service Driftkostnad för offentlig förvaltning + 200 tkr 
Kostnader till följd av investeringar - 200 tkr. 
 
Klas Redin (S) yrkar som ändringsyrkande att 1,0 miljon kronor ytterligare anslås för 
generella förstärkningar inom äldreomsorgen utöver kommunstyrelsens förslag på förstärkt 
bemanning äldreomsorg. 
 
Anpassningskravet i kommunstyrelsens förslag justeras från 0.3 % till 0,7 %. Sektorerna 
lärande och välfärd ska generera 0,5 % i anpassningskrav.  
 
Det utökade ekonomiska utrymmet fördelas med 1,5 miljoner kronor på satsningar inom 
lärande och välfärd och 4,7 miljoner kronor på höjt ekonomiskt resultat. 
 
Klas Redin (S) yrkar som ändringsyrkande att anslaget ”Fullfölja satsningen på 
lärarassistenter” utökas med 0,5 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens förslag. 
 
Anpassningskravet i kommunstyrelsens förslag justeras från 0.3 % till 0,7 %. Sektorerna 
lärande och välfärd ska generera 0,5 % i anpassningskrav.  
 
Det utökade ekonomiska utrymmet fördelas med 1,5 miljoner kronor på satsningar inom 
lärande och välfärd och 4,7 miljoner kronor på höjt ekonomiskt resultat. 
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Klas Redin (S) yrkar som ändringsyrkande att det totala anpassningskravet för 
kommunstyrelsen höjs från 0,3 % till 0,7 %. Detta ger ett utökat ekonomiskt utrymme med 
6,2 miljoner kronor. 
 
Anpassningskravet i kommunstyrelsens förslag justeras från 0.3 % till 0,7 %. Sektorerna 
lärande och välfärd ska generera 0,5 % i anpassningskrav.  
 
Det utökade ekonomiska utrymmet fördelas med 1,5 miljoner kronor på satsningar inom 
lärande och välfärd och 4,7 miljoner kronor på höjt ekonomiskt resultat. 
 
Klas Redin (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt program och en ny 
åtgärdsplan för delaktighet för personer med funktionsvariationer. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda hur en ambitionshöjning kan uppnås utifrån dagens nivå inom 
funktionsnedsättningsområdet. Samtliga kommunens sektorer ska involveras i arbetet. 
 
Klas Redin (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Ulricehamns Energi 
AB utreda hur fortsatt fiberutbyggnad i kommunens glest befolkade yttre delar kan 
finansieras. 
 
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar att uppdrag ges åt utbildningsförvaltningen att genomlysa det 
nuvarande systemet för att eventuellt omfördela resurserna till någon form av ”skolakut”. 
Uppdraget kan rymmas inom nuvarande ekonomiska ram. 
 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att inom daglig verksamhet 
utveckla möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp, vilket jobbar mot civilsamhället 
för att hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt stöd.  
 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att föra upp de 
ombudgeteringar som är äldre än ett år, d.v.s. om de har ombudgeterats mer än en gång så 
skall beslutet hävas och föras upp som ett nytt ärende om det är så att behovet kvarstår. 
 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att 
låta privata aktörer bygga och driva ett nytt vård- och omsorgsboende vid nya området i 
Bergsäter Detta för att minska belastningen på kommunens investeringsbudget. 
 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ändra de långsiktiga 
målen när det gäller tillgången till byggbar ark i Ulricehamn. De målen som är satta idag 
saknar en riktig ambition för tillväxt, varför vi anser att berörda mål bör ändras till följande: 
 - Antalet tillgängliga villatomter för försäljning i centralorten skall efter 2022 
aldrig understiga 30 st.  
 - Tillgänglig industrimark i Ulricehamns tätort skall efter 2024 aldrig 
understiga 400 000 kvm. 
 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och 
ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten och vuxennärvaron i våra skolor. Detta skall göras 
genom att införas lärarassistenter som bland annat avlastar lärarnas administrativa arbete. 
Vi ser även ett behov av att återinföra skolvaktmästare, då det är viktigt att i så stor 
utsträckning som möjligt alltid finns vuxennärvaro i skolan. Detta för att både lugna elever 
men även få en höjd standard på underhållet i kommunens skolor. 
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Cristina Bernevång (KD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och 
ekonomisk kalkyl för att stärka elever med behov av särskilt stöd. Detta gäller både får de 
som behöver ytterligare hjälp för att uppnå godkända resultat, likväl för elever som behöver 
mer utmaning i sin skolgång för att inte tappa intresse och engagemang. 
 
Cristina Bernevång (KD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa ett renhållningslag 
som fokuserar på att hålla rent längs kommunens vägar, gator och gångytor. 
 
Cristina Bernevång (KD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att skapa möjligheter för 
föreningar och kyrkor att söka bidrag för enklare aktiviteter med få antal deltagare. Detta för 
att de äldre som pga restriktionerna drabbats hårt av ensamhet, med allt vad det innebär, under 
pandemin ska få möjlighet att träffa andra på ett säkert sätt. 
 
Cristina Bernevång (KD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa en ny organisation 
för fältare, vilka jobbar aktivt med uppsökande och förebyggande verksamhet Denna 
verksamhet skall ha sitt grunduppdrag ute på fält, inte endast vardagar utan även kvällar och 
helger i så stor utsträckning som möjligt. De skall främst befinna sig i ungdomsmiljöer för att 
stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. 
Inom denna organisation skall även polisen och lokala BRÅ ingå.  
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att tillskapa 
en resursskola. Detta för att en svår grupp att hantera är de utåtagerande eleverna, ofta killar, 
som ställer till med bråk, hotar omgivningen och står för en stor del av den otrygghet som 
upplevs på våra skolor, både i klassrummet, i korridorer och andra utrymmen. Idag saknas 
kraftfulla verktyg att hantera denna elevgrupp på ett effektivt sätt. Att på så sätt ge skolan 
möjlighet att lyfta ur dessa individer ur sin destruktiva miljö, under kortare eller längre 
perioder, skulle få stora positiva effekter för både dessa individer och för resten av eleverna, 
som skulle känna större trygghet och möjlighet till studiero.  
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att förändra stadsarkitektens roll, 
så att han ställs direkt under kommunchefen, på sektorsnivå. Som det är idag utnyttjar vi inte 
vår stadsarkitekts kapacitet optimalt. Ulricehamns stadsarkitekts anställning ligger under 
plan och byggenheten och därför blir denne i princip endast använd där, dessutom i en något 
omständlig händelsekedja.  
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att i beslutsunderlagen inför beslut 
om detaljplaner så skall dessa alltid kompletteras med illustrationer från stadsarkitekten. 
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att samordna så att alla anställda i 
Ulricehamns kommun ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer och även 
förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning. 
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska granska om fall av otillbörliga relationer 
inom Ulricehamns kommuns boende för asylsökande, eller de organisationer som staden har 
eller haft en samverkan med, har inträffat. I de fall lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska 
förvaltningen samverka med Polisen. 
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att kommunstyrelsen uppdras, tillasmmans med näringslivet, att 
utreda förutsättningarna för ett nytt handelsområde utanför centrum.  
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Niclas Sunding (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av informella 
beslut och om dessa har föranlett ekonomiska konsekvenser för Ulricehamns kommun.  
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att valnämnden ska utreda möjligheten till en gemensam 
distribution av personvalsedlar. 
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att införa ett civilkuragepris. 
Kommuninvånare nominerar medborgare som utmärkt sig under året och 
kommunfullmäktige avgör vem som är vinnare.  
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att i detaljplaner för centralorten i 
Ulricehamn föra in vid byggnation av flerfamiljshus skall beakta traditionell arkitektur samt 
stilfullt och smakfullt utsmyckade fasader.  
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att förtydliga de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna under insamling av pengar 12 § till följande lydelse. 
Polismyndighetens tillstånd krävs för aktiv och passiv insamling av pengar i bössor, muggar 
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. När insamling sker i samband med framförande av gatumusik krävs 
inget tillstånd.  
 
Niclas Sunding (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att införa som rutin att 
stadsarkitekten redan vid exploateringstidpunkten alltid rådfrågas för att redovisa vilken 
potential respektive begränsning ett område skulle kunna ha.  
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att vi vill ha en oberoende konsult som kritiskt granskar det 
verkliga behovet av personal och genomlyser alla chefstjänster samt övrig administrativ 
personal som är anställda i Ulricehamns kommun. De som ger konsulten detta uppdrag ska 
vara den politiska ledningen. Målsättningen ska vara att minska byråkratin och öka antalet 
verksamma i skola, vård och omsorg.  
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att inför ungdomsråd i kommunen.  
Ulricehamns kommun gör många fina satsningar och lägger mycket resurser på t.ex. 
Lassalyckan och dess världscupsspår. Men alla unga lockas inte till det området. Hur når vi 
dessa och vad kan vi göra för dem så att fler känner sig inkluderade? Enklast är att låta dem 
själva bestämma. Vi vill arbeta för att ungdomars ökade delaktighet och att det ska få vara 
med och påverka i kommunen, därför vill vi införa ett ungdomsråd liknande det i Bollebygds 
kommun, och därmed avsätta medel till det. 
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att anställ fler specialpedagoger och kuratorer istället för 
lärarassistenter. De är alldeles för få och de måsta ha stor närvaro på skolan och dessutom 
finnas som länk mellan hem, skola, socialtjänst. Specialpedagoger och kuratorer har rätt 
utbildningar och arbetar nära lärarna i deras klasser och stöttar direkt på plats. Detta ger en 
trygghet, både för lärare och elever att få rätt redskap och bli sedda/hörda direkt. 
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att satsa på arbetet med mjuka värden där man skapar 
återkommande aktiviteter för alla elever. Detta ger en ökad trygghet, sammanhållning och 
trivsel bland eleverna och kan ses direkt i goda resultat.  
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Jan-Olof Sundh (V) yrkar att samarbeta med pensionerade lärare, vilka kan användas som 
vikarier i verksamheten, på det sättet får eleverna tillgång till utbildad personal och väldigt få 
lektioner måste ställas in.  
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att Vänsterpartiet vill ha en avgiftsfri musikskola. För att ge alla 
barn möjlighet att deltaga i musikskolans verksamhet utan avgift, vill vi att förvaltningen får i 
uppdrag, att räkna fram kostnaden för detta.  
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att förvaltningen får i uppgift att utreda kostnaderna för att införa 
30 timmars arbetsvecka på försök i ett av kommunens äldreboende under en 2 årig 
provperiod. 
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att internet installeras i alla brukares lägenheter i kommunen. 
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att  
1. Alla elever i åk 9 och gymnasiet erbjuds feriearbete i 3 veckor under sommarlovet 
2. Inför lokalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 5-25 år och 65+ 
3. Avgiften för simskola från 6 år slopas (ändringsyrkande?) 
4. Inför gratis kollektivtrafik för 65+ (ändringsyrkande?) 
Pengar omfördelas inom kommunstyrelsen, gäller ej för lärande, vård och omsorg.  
 
Dan Ljung (V) yrkar att kommunen inför ett arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en sk 
koldioxidbudget vilket kan innebära bl.a. följande:  
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor 
3. Våra nya personbilar är miljöbilar 
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
5. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
6. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag och 
kommunala fastigheter samt anläggningar tex nya biblioteket 
7. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
8. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 
9. Vi använder cirkulära möbler 
10. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa tex en 
fritidsbank 
11. Vi beräknas klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och givna mål 
12. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 
13. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation 
14. Vi producerar egen solel 
15. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
16. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom gröna obligationer 
17. Utred hur kommunen kan arbeta med koldioxidlagring och hur fler koldioxidsänkor kan 
skapas. Förutom att minska utsläppen av koldioxid behöver vi också minska mängden 
koldioxid som redan finns i atmosfären. I tillägg till detta vill vi också att man belyser hur fler 
koldioxidsänkor kan skapas – till exempel genom en biokolanläggning, vegetation som 
binder koldioxid och genom att återväta gamla vårmarker.  
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att inventering av invasiva arter: Invasiva arter är ett av de största 
hoten mot biologisk mångfald. De orsakar negativa effekter på jord och skogsbruk samt 
människors och djurs hälsa. Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till 
Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya 
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miljö. De kan öka kraftigt, vilket det har gjort i Ulricehamns kommun och på så sätt påverkat 
den biologiska mångfalden. Vi vill att förvaltningen presenterar en plan och en kostnad för 
ett arbeta att bekämpa dessa arter.  
 
Arne Fransson (MP) och Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till 
budget.  
 
Niclas Sunding (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
avslag på Miljöpartiets förslag till budget. 
 
Mötet ajourneras klockan 17:38-18:00. 
 
Roland Karlsson (C) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Nya Ulricehamn och 
Centerpartiets budgetförslag med Roland Karlsson (C) ändringsyrkande att det görs en 
förändring i driftsbudget Service Driftkostnad för offentlig förvaltning + 200 tkr 
Kostnader till följd av investeringar - 200 tkr. 
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till Nya Ulricehamn och Centerpartiets budgetförslag. 
 
Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Klas 
Redins (S) ändringsyrkande att 1,0 miljon kronor ytterligare anslås för generella 
förstärkningar inom äldreomsorgen utöver kommunstyrelsens förslag på förstärkt 
bemanning äldreomsorg. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Roland 
Karlsson (C), Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Klas Redins (S) 
ändringsyrkande att 1,0 miljon kronor ytterligare anslås för generella förstärkningar inom 
äldreomsorgen utöver kommunstyrelsens förslag på förstärkt bemanning äldreomsorg. 
 
Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Klas 
Redins (S) ändringsyrkande att anslaget ”Fullfölja satsningen på lärarassistenter” utökas 
med 0,5 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens förslag. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Roland 
Karlsson (C), Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Klas Redins (S) 
ändringsyrkande att anslaget ”Fullfölja satsningen på lärarassistenter” utökas med 0,5 
miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens förslag. 
 
Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Klas 
Redins (S) ändringsyrkande att det totala anpassningskravet för kommunstyrelsen höjs från 
0,3 % till 0,7 %. Detta ger ett utökat ekonomiskt utrymme med 6,2 miljoner kronor. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Roland 
Karlsson (C), Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Klas Redins (S) 
ändringsyrkande att det totala anpassningskravet för kommunstyrelsen höjs från 0,3 % till 
0,7 %. Detta ger ett utökat ekonomiskt utrymme med 6,2 miljoner kronor. 
 
Klas Redin (S), Adela Brkic Carlsson (L) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till Klas 
Redin (S) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt program och en ny 
åtgärdsplan för delaktighet för personer med funktionsvariationer. Förvaltningen får i 
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uppdrag att utreda hur en ambitionshöjning kan uppnås utifrån dagens nivå inom 
funktionsnedsättningsområdet. Samtliga kommunens sektorer ska involveras i arbetet. 
 
Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C), Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth 
Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Klas Redin (S) 
yrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt program och en ny åtgärdsplan för 
delaktighet för personer med funktionsvariationer. Förvaltningen får i uppdrag att utreda 
hur en ambitionshöjning kan uppnås utifrån dagens nivå inom 
funktionsnedsättningsområdet. Samtliga kommunens sektorer ska involveras i arbetet. 
 
Klas Redin (S), Adela Brkic Carlsson (L) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till Klas 
Redin (S) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Ulricehamns Energi 
AB utreda hur fortsatt fiberutbyggnad i kommunens glest befolkade yttre delar kan 
finansieras. 
 
Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C), Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth 
Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Klas Redin (S) 
yrkande att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Ulricehamns Energi AB utreda 
hur fortsatt fiberutbyggnad i kommunens glest befolkade yttre delar kan finansieras. 
 
Adela Brkic Carlsson (L), Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) 
och Bengt Bogren (SD) yrkar bifall till Adela Brkic Carlssons (L) yrkande att uppdrag ges åt 
utbildningsförvaltningen att genomlysa det nuvarande systemet för att eventuellt omfördela 
resurserna till någon form av ”skolakut”. Uppdraget kan rymmas inom nuvarande 
ekonomiska ram. 
 
Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Adela Brkic 
Carlssons (L) yrkande att uppdrag ges åt utbildningsförvaltningen att genomlysa det 
nuvarande systemet för att eventuellt omfördela resurserna till någon form av ”skolakut”. 
Uppdraget kan rymmas inom nuvarande ekonomiska ram. 
 
Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD), Wiktor Öberg (M), Niclas Sunding (SD), 
Elisabeth Nilsson (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och Mikael Levander (NU) 
yrkar bifall till Sebastian Gustavssons (M) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att inom 
daglig verksamhet utveckla möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp, vilket jobbar 
mot civilsamhället för att hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt stöd. 
 
Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD), Wiktor Öberg (M), Niclas Sunding (SD), 
Elisabeth Nilsson (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar bifall till Sebastian 
Gustavssons (M) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att föra upp de ombudgeteringar 
som är äldre än ett år, d.v.s. om de har ombudgeterats mer än en gång så skall beslutet hävas 
och föras upp som ett nytt ärende om det är så att behovet kvarstår. 
 
Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Sebastian 
Gustavssons (M) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att föra upp de ombudgeteringar 
som är äldre än ett år, d.v.s. om de har ombudgeterats mer än en gång så skall beslutet hävas 
och föras upp som ett nytt ärende om det är så att behovet kvarstår. 
 
Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD), Wiktor Öberg (M), Niclas Sunding (SD), 
Elisabeth Nilsson (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och Mikael Levander (NU) 
yrkar bifall till Sebastian Gustavssons (M) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att se över 
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möjligheterna att låta privata aktörer bygga och driva ett nytt vård- och omsorgsboende vid 
nya området i Bergsäter Detta för att minska belastningen på kommunens 
investeringsbudget. 
 
Inga-Kersti Skarland (S), Dan Ljung (V) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar avslag på Sebastian 
Gustavssons (M) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att låta 
privata aktörer bygga och driva ett nytt vård- och omsorgsboende vid nya området i Bergsäter 
Detta för att minska belastningen på kommunens investeringsbudget. 
 
Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD), Wiktor Öberg (M), Niclas Sunding (SD), 
Elisabeth Nilsson (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar bifall till Sebastian 
Gustavssons (M) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att ändra de långsiktiga målen när 
det gäller tillgången till byggbar ark i Ulricehamn. De målen som är satta idag saknar en 
riktig ambition för tillväxt, varför vi anser att berörda mål bör ändras till följande: 
 - Antalet tillgängliga villatomter för försäljning i centralorten skall efter 2022 
aldrig understiga 30 st.  
 - Tillgänglig industrimark i Ulricehamns tätort skall efter 2024 aldrig 
understiga 400 000 kvm. 
 
Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Sebastian 
Gustavssons (M) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att ändra de långsiktiga målen när 
det gäller tillgången till byggbar ark i Ulricehamn. De målen som är satta idag saknar en 
riktig ambition för tillväxt, varför vi anser att berörda mål bör ändras till följande: 
 - Antalet tillgängliga villatomter för försäljning i centralorten skall efter 2022 
aldrig understiga 30 st.  
 - Tillgänglig industrimark i Ulricehamns tätort skall efter 2024 aldrig 
understiga 400 000 kvm. 
 
Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD), Wiktor Öberg (M) och Mikael Levander 
(NU) yrkar bifall till Sebastian Gustavssons (M) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten och vuxennärvaron i våra skolor. 
Detta skall göras genom att införas lärarassistenter som bland annat avlastar lärarnas 
administrativa arbete. Vi ser även ett behov av att återinföra skolvaktmästare, då det är 
viktigt att i så stor utsträckning som möjligt alltid finns vuxennärvaro i skolan. Detta för att 
både lugna elever men även få en höjd standard på underhållet i kommunens skolor. 
 
Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD), Wiktor Öberg (M) och Mikael Levander 
(NU) yrkar bifall till Cristina Bernevångs (KD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever med behov av särskilt stöd. Detta 
gäller både får de som behöver ytterligare hjälp för att uppnå godkända resultat, likväl för 
elever som behöver mer utmaning i sin skolgång för att inte tappa intresse och engagemang. 
 
Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD) och Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till 
Cristina Bernevångs (KD) yrkande tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa 
ett renhållningslag som fokuserar på att hålla rent längs kommunens vägar, gator och 
gångytor. 
 
Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Cristina 
Bernevångs (KD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa ett renhållningslag som 
fokuserar på att hålla rent längs kommunens vägar, gator och gångytor. 
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Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD), Wiktor Öberg (M), Niclas Sunding (SD), 
Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar bifall till Cristina 
Bernevångs (KD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att skapa möjligheter för föreningar 
och kyrkor att söka bidrag för enklare aktiviteter med få antal deltagare. Detta för att de äldre 
som pga restriktionerna drabbats hårt av ensamhet, med allt vad det innebär, under pandemin 
ska få möjlighet att träffa andra på ett säkert sätt. 
 
Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Cristina 
Bernevångs (KD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att skapa möjligheter för föreningar 
och kyrkor att söka bidrag för enklare aktiviteter med få antal deltagare. Detta för att de äldre 
som pga restriktionerna drabbats hårt av ensamhet, med allt vad det innebär, under pandemin 
ska få möjlighet att träffa andra på ett säkert sätt. 
 
Sebastian Gustavsson (M), Cristina Bernevång (KD), Wiktor Öberg (M), Niclas Sunding (SD), 
Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar 
bifall till Cristina Bernevångs (KD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa en ny 
organisation för fältare, vilka jobbar aktivt med uppsökande och förebyggande verksamhet 
Denna verksamhet skall ha sitt grunduppdrag ute på fält, inte endast vardagar utan även 
kvällar och helger i så stor utsträckning som möjligt. De skall främst befinna sig i 
ungdomsmiljöer för att stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. 
Inom denna organisation skall även polisen och lokala BRÅ ingå.  
 
Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Cristina 
Bernevångs (KD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa en ny organisation för 
fältare, vilka jobbar aktivt med uppsökande och förebyggande verksamhet Denna verksamhet 
skall ha sitt grunduppdrag ute på fält, inte endast vardagar utan även kvällar och helger i så 
stor utsträckning som möjligt. De skall främst befinna sig i ungdomsmiljöer för att stötta och 
upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. Inom denna organisation skall 
även polisen och lokala BRÅ ingå.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för 
att tillskapa en resursskola. Detta för att en svår grupp att hantera är de utåtagerande 
eleverna, ofta killar, som ställer till med bråk, hotar omgivningen och står för en stor del av 
den otrygghet som upplevs på våra skolor, både i klassrummet, i korridorer och andra 
utrymmen. Idag saknas kraftfulla verktyg att hantera denna elevgrupp på ett effektivt sätt.  
Att på så sätt ge skolan möjlighet att lyfta ur dessa individer ur sin destruktiva miljö, under 
kortare eller längre perioder, skulle få stora positiva effekter för både dessa individer och för 
resten av eleverna, som skulle känna större trygghet och möjlighet till studiero.  
 
Inga-Kersti Skarland (S), Mikael Levander (NU) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar avslag på 
Niclas Sundings (SD) yrkande förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att tillskapa 
en resursskola. Detta för att en svår grupp att hantera är de utåtagerande eleverna, ofta killar, 
som ställer till med bråk, hotar omgivningen och står för en stor del av den otrygghet som 
upplevs på våra skolor, både i klassrummet, i korridorer och andra utrymmen. Idag saknas 
kraftfulla verktyg att hantera denna elevgrupp på ett effektivt sätt. Att på så sätt ge skolan 
möjlighet att lyfta ur dessa individer ur sin destruktiva miljö, under kortare eller längre 
perioder, skulle få stora positiva effekter för både dessa individer och för resten av eleverna, 
som skulle känna större trygghet och möjlighet till studiero.  
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Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att förändra 
stadsarkitektens roll, så att han ställs direkt under kommunchefen, på sektorsnivå. Som det 
är idag utnyttjar vi inte vår stadsarkitekts kapacitet optimalt. Ulricehamns stadsarkitekts 
anställning ligger under plan och byggenheten och därför blir denne i princip endast använd 
där, dessutom i en något omständlig händelsekedja.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) 
yrkande att förvaltningen får i uppdrag att förändra stadsarkitektens roll, så att han ställs 
direkt under kommunchefen, på sektorsnivå. Som det är idag utnyttjar vi inte vår 
stadsarkitekts kapacitet optimalt. Ulricehamns stadsarkitekts anställning ligger under plan 
och byggenheten och därför blir denne i princip endast använd där, dessutom i en något 
omständlig händelsekedja.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att i beslutsunderlagen 
inför beslut om detaljplaner så skall dessa alltid kompletteras med illustrationer från 
stadsarkitekten. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) 
yrkande att förvaltningen får i uppdrag att i beslutsunderlagen inför beslut om detaljplaner 
så skall dessa alltid kompletteras med illustrationer från stadsarkitekten. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att samordna så att 
alla anställda i Ulricehamns kommun ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer och 
även förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) 
yrkande att förvaltningen får i uppdrag att samordna så att alla anställda i Ulricehamns 
kommun ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer och även förtroendevalda bör 
genomgå en sådan utbildning. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att kommunstyrelsen ska granska om fall av 
otillbörliga relationer inom Ulricehamns kommuns boende för asylsökande, eller de 
organisationer som staden har eller haft en samverkan med, har inträffat. I de fall 
lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska förvaltningen samverka med Polisen. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) 
yrkande att kommunstyrelsen ska granska om fall av otillbörliga relationer inom 
Ulricehamns kommuns boende för asylsökande, eller de organisationer som staden har eller 
haft en samverkan med, har inträffat. I de fall lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska 
förvaltningen samverka med Polisen. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att kommunstyrelsen uppdras, tillasmmans med 
näringslivet, att utreda förutsättningarna för ett nytt handelsområde utanför centrum.  
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Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) 
yrkande att kommunstyrelsen uppdras, tillasmmans med näringslivet, att utreda 
förutsättningarna för ett nytt handelsområde utanför centrum.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av 
informella beskut och om dessa har föranlett ekonomiska konsekvenser för Ulricehamns 
kommun.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) 
yrkande att kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av informella beskut och om dessa 
har föranlett ekonomiska konsekvenser för Ulricehamns kommun.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att Valnämnden ska utreda möjligheten till en 
gemensam distribution av personvalsedlar. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) 
yrkande att Valnämnden ska utreda möjligheten till en gemensam distribution av 
personvalsedlar. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att införa ett 
civilkuragepris. Kommuninvånare nominerar medborgare som utmärkt sig under året och 
kommunfullmäktige avgör vem som är vinnare.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) 
yrkande att förvaltningen får i uppdrag att införa ett civilkuragepris. Kommuninvånare 
nominerar medborgare som utmärkt sig under året och kommunfullmäktige avgör vem som 
är vinnare.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att i detaljplaner för 
centralorten i Ulricehamn föra in vid byggnation av flerfamiljshus skall beakta traditionell 
arkitektur samt stilfullt och smakfullt utsmyckade fasader. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) 
yrkande att förvaltningen får i uppdrag att i detaljplaner för centralorten i Ulricehamn föra in 
vid byggnation av flerfamiljshus skall beakta traditionell arkitektur samt stilfullt och 
smakfullt utsmyckade fasader. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att förtydliga de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna under insamling av pengar 12 § till följande lydelse. 
Polismyndighetens tillstånd krävs för aktiv och passiv insamling av pengar i bössor, muggar 
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. När insamling sker i samband med framförande av gatumusik krävs 
inget tillstånd.  
 
Inga-Kersti Skarland (S), Mikael Levander (NU) och Dan Ljung (V) yrkar avslag på Niclas 
Sundings (SD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att förtydliga de allmänna lokala 
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ordningsföreskrifterna under insamling av pengar 12 § till följande lydelse. 
Polismyndighetens tillstånd krävs för aktiv och passiv insamling av pengar i bössor, muggar 
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. När insamling sker i samband med framförande av gatumusik krävs 
inget tillstånd.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) yrkar 
bifall till Niclas Sundings (SD) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att införa som rutin att 
stadsarkitekten redan vid exploateringstidpunkten alltid rådfrågas för att redovisa vilken 
potential respektive begränsning ett område skulle kunna ha.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) 
yrkande att förvaltningen får i uppdrag att införa som rutin att stadsarkitekten redan vid 
exploateringstidpunkten alltid rådfrågas för att redovisa vilken potential respektive 
begränsning ett område skulle kunna ha.  
 
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att vi vill 
ha en oberoende konsult som kritiskt granskar det verkliga behovet av personal och 
genomlyser alla chefstjänster samt övrig administrativ personal som är anställda i 
Ulricehamns kommun. De som ger konsulten detta uppdrag ska vara den politiska ledningen. 
Målsättningen ska vara att minska byråkratin och öka antalet verksamma i skola, vård och 
omsorg.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att vi vill ha en 
oberoende konsult som kritiskt granskar det verkliga behovet av personal och genomlyser 
alla chefstjänster samt övrig administrativ personal som är anställda i Ulricehamns kommun. 
De som ger konsulten detta uppdrag ska vara den politiska ledningen. Målsättningen ska 
vara att minska byråkratin och öka antalet verksamma i skola, vård och omsorg.  
 
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att inför 
ungdomsråd i kommunen.  
Ulricehamns kommun gör många fina satsningar och lägger mycket resurser på t.ex. 
Lassalyckan och dess världscupsspår. Men alla unga lockas inte till det området. Hur når vi 
dessa och vad kan vi göra för dem så att fler känner sig inkluderade? Enklast är att låta dem 
själva bestämma. Vi vill arbeta för att ungdomars ökade delaktighet och att det ska få vara 
med och påverka i kommunen, därför vill vi införa ett ungdomsråd liknande det i Bollebygds 
kommun, och därmed avsätta medel till det. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att inför ungdomsråd i 
kommunen.  
Ulricehamns kommun gör många fina satsningar och lägger mycket resurser på t.ex. 
Lassalyckan och dess världscupsspår. Men alla unga lockas inte till det området. Hur når vi 
dessa och vad kan vi göra för dem så att fler känner sig inkluderade? Enklast är att låta dem 
själva bestämma. Vi vill arbeta för att ungdomars ökade delaktighet och att det ska få vara 
med och påverka i kommunen, därför vill vi införa ett ungdomsråd liknande det i Bollebygds 
kommun, och därmed avsätta medel till det. 
 
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att 
anställ fler specialpedagoger och kuratorer istället för lärarassistenter. De är alldeles för få 
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och de måsta ha stor närvaro på skolan och dessutom finnas som länk mellan hem, skola, 
socialtjänst. Specialpedagoger och kuratorer har rätt utbildningar och arbetar nära lärarna i 
deras klasser och stöttar direkt på plats. Detta ger en trygghet, både för lärare och elever att 
få rätt redskap och bli sedda/hörda direkt. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att anställ fler 
specialpedagoger och kuratorer istället för lärarassistenter. De är alldeles för få och de måsta 
ha stor närvaro på skolan och dessutom finnas som länk mellan hem, skola, socialtjänst. 
Specialpedagoger och kuratorer har rätt utbildningar och arbetar nära lärarna i deras klasser 
och stöttar direkt på plats. Detta ger en trygghet, både för lärare och elever att få rätt redskap 
och bli sedda/hörda direkt. 
 
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att satsa 
på arbetet med mjuka värden där man skapar återkommande aktiviteter för alla elever. Detta 
ger en ökad trygghet, sammanhållning och trivsel bland eleverna och kan ses direkt i goda 
resultat.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att satsa på arbetet med 
mjuka värden där man skapar återkommande aktiviteter för alla elever. Detta ger en ökad 
trygghet, sammanhållning och trivsel bland eleverna och kan ses direkt i goda resultat.  
 
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att 
samarbeta med pensionerade lärare, vilka kan användas som vikarier i verksamheten, på det 
sättet får eleverna tillgång till utbildad personal och väldigt få lektioner måste ställas in.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att samarbeta med 
pensionerade lärare, vilka kan användas som vikarier i verksamheten, på det sättet får 
eleverna tillgång till utbildad personal och väldigt få lektioner måste ställas in.  
 
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att 
Vänsterpartiet vill ha en avgiftsfri musikskola. För att ge alla barn möjlighet att deltaga i 
musikskolans verksamhet utan avgift, vill vi att förvaltningen får i uppdrag, att räkna fram 
kostnaden för detta.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att Vänsterpartiet vill ha 
en avgiftsfri musikskola. För att ge alla barn möjlighet att deltaga i musikskolans verksamhet 
utan avgift, vill vi att förvaltningen får i uppdrag, att räkna fram kostnaden för detta.  
 
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att 
förvaltningen får i uppgift att utreda kostnaderna för att införa 30 Tim arbetsvecka på försök 
i ett av kommunens äldreboende under en 2 årig provperiod. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att förvaltningen får i 
uppgift att utreda kostnaderna för att införa 30 Tim arbetsvecka på försök i ett av 
kommunens äldreboende under en 2 årig provperiod. 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-11-19 

 Sida 39 av 61 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att 
internet installeras i alla brukares lägenheter i kommunen. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att internet installeras i 
alla brukares lägenheter i kommunen. 
 
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att  
1. Alla elever i åk 9 och gymnasiet erbjuds feriearbete i 3 veckor under sommarlovet 
2. Inför lokalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 5-25 år och 65+ 
3. Avgiften för simskola från 6 år slopas (ändringsyrkande?) 
4. Inför gratis kollektivtrafik för 65+ (ändringsyrkande?) 
Pengar omfördelas inom kommunstyrelsen, gäller ej för lärande, vård och omsorg.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Jan-Olof Sundhs (V) yrkande att  
1. Alla elever i åk 9 och gymnasiet erbjuds feriearbete i 3 veckor under sommarlovet 
2. Inför lokalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 5-25 år och 65+ 
3. Avgiften för simskola från 6 år slopas (ändringsyrkande?) 
4. Inför gratis kollektivtrafik för 65+ (ändringsyrkande?) 
Pengar omfördelas inom kommunstyrelsen, gäller ej för lärande, vård och omsorg.  
 
Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Dan Ljungs (V) yrkande att kommunen 
inför ett arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en sk koldioxidbudget. 
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Dan Ljungs (V) yrkande att kommunen inför ett 
arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en sk koldioxidbudget. 
 
Jan-Olof Sundh (V), Dan Ljung (V), Arne Fransson (MP) och Kerstin Berggren (MP) yrkar 
bifall till Jan-Olof Sundhs (V) yrkande inventering av invasiva arter: Invasiva arter är ett av 
de största hoten mot biologisk mångfald. De orsakar negativa effekter på jord och skogsbruk 
samt människors och djurs hälsa. Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit 
sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin 
nya miljö. De kan öka kraftigt, vilket det har gjort i Ulricehamns kommun och på så sätt 
påverkat den biologiska mångfalden. Vi vill att förvaltningen presenterar en plan och en 
kostnad för ett arbeta att bekämpa dessa arter.  
 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD) och 
Mikael Levander (NU) yrkar avslag på Jan-Olof Sundhs (V) yrkande inventering av invasiva 
arter: Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De orsakar negativa 
effekter på jord och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Främmande arter är djur, 
växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa 
främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt, vilket det har gjort i 
Ulricehamns kommun och på så sätt påverkat den biologiska mångfalden. Vi vill att 
förvaltningen presenterar en plan och en kostnad för ett arbeta att bekämpa dessa arter.  
 
Mötet ajourneras klockan 20:45-21:45. 
 
Eduard Piper (M) lämnar mötet. Eftersom det sker under ett pågående ärende tas ingen 
ersättare in.  
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Beslutsgång 
Ordföranden informerar om vilka yrkanden som han har uppfattat vara ändringsyrkanden 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. Övriga anses vara tilläggsyrkande. 
Kommunfullmäktige godkänner detta.  
 
Ordföranden börjar med ändringsyrkandena.  
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Roland Karlssons (C) 
ändringsyrkande att det görs en förändring i driftsbudget Service Driftkostnad för offentlig 
förvaltning + 200 tkr. Kostnader till följd av investeringar - 200 tkr, och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att anta ändringsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Klas Redins (S) 
ändringsyrkande att det totala anpassningskravet för kommunstyrelsen höjs från 0,3 % till 
0,7 %. Detta ger ett utökat ekonomiskt utrymme med 6,2 miljoner kronor.  
Anpassningskravet i kommunstyrelsens förslag justeras från 0.3 % till 0,7 %. Sektorerna 
lärande och välfärd ska generera 0,5 % i anpassningskrav. Det utökade ekonomiska 
utrymmet fördelas med 1,5 miljoner kronor på satsningar inom lärande och välfärd och 4,7 
miljoner kronor på höjt ekonomiskt resultat. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå ändringsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Klas Redins (S) 
ändrignsyrkande att 1,0 miljon kronor ytterligare anslås för generella förstärkningar inom 
äldreomsorgen utöver kommunstyrelsens förslag på förstärkt bemanning äldreomsorg. 
Anpassningskravet i kommunstyrelsens förslag justeras från 0.3 % till 0,7 %. Sektorerna 
lärande och välfärd ska generera 0,5 % i anpassningskrav. Det utökade ekonomiska 
utrymmet fördelas med 1,5 miljoner kronor på satsningar inom lärande och välfärd och 4,7 
miljoner kronor på höjt ekonomiskt resultat. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå ändringsyrkandet , 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Klas Redin (S) yrkande att 
anslaget ”Fullfölja satsningen på lärarassistenter” utökas med 0,5 miljoner kronor jämfört 
med kommunstyrelsens förslag. Anpassningskravet i kommunstyrelsens förslag justeras från 
0.3 % till 0,7 %. Sektorerna lärande och välfärd ska generera 0,5 % i anpassningskrav. Det 
utökade ekonomiska utrymmet fördelas med 1,5 miljoner kronor på satsningar inom lärande 
och välfärd och 4,7 miljoner kronor på höjt ekonomiskt resultat. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå ändringsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) 
ändringsyrkande anställ fler specialpedagoger och kuratorer istället för lärarassistenter. De 
är alldeles för få och de måsta ha stor närvaro på skolan och dessutom finnas som länk 
mellan hem, skola, socialtjänst. Specialpedagoger och kuratorer har rätt utbildningar och 
arbetar nära lärarna i deras klasser och stöttar direkt på plats. Detta ger en trygghet, både för 
lärare och elever att få rätt redskap och bli sedda/hörda direkt. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå ändringsyrkandet. 
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för att anta ändringsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå ändringsyrkandet.  
 
Omröstningsresultat 
Med 34 nej-röster, 2 ja-röster och 11 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
ändringsyrkandet. 
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD   X 
Roland Eriksson L  X  
Adela Brkic Carlsson L  X  
Arne Fransson MP   X 
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V X   
Jan-Olof Sundh V X   
Roland Karlsson C  X  
Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C  X  
Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C  X  
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M   X 
Eva Grönbäck M   X 
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Sebastian Gustavsson M   X 
Richard Hallifax M   X 
Wiktor Öberg M   X 
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Bengt Bogren SD  X  
Niclas Sunding SD  X  
Mattias Remar S  X  
Jenny Kvist S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
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Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M   X 
Dario Mihajlovic NU  X  

 
 
Reservation 
Jan-Olof Sundh (V) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ordförande frågar nu kommunfullmäktige om de anser anta Nya Ulricehamns och 
Centerpartiets förslag till budget, med Roland Karlssons (C) ändringsyrkande att det görs en 
förändring i driftsbudget Service Driftkostnad för offentlig förvaltning + 200 tkr. Kostnader 
till följd av investeringar - 200 tkr, och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta 
ändringsyrkandet. Eller om kommunfullmäktige avser anta Miljöpartiets förslag till budget.  
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att anta Nya Ulricehamns och 
Centerpartiets med ändringsyrkandet att att det görs en förändring i driftsbudget Service 
Driftkostnad för offentlig förvaltning + 200 tkr. Kostnader till följd av investeringar - 200 
tkr. 
 
Reservation 
Arne Fransson (MP), Kerstin Berggren (MP), Jan-Olof Sundh (V) och Dan Ljung (V) 
reserverar sig mot beslutet.  
 
Ordförande går sedan över till tilläggsyrkandena.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Klas Redins (S) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt program och en ny 
åtgärdsplan för delaktighet för personer med funktionsvariationer. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda hur en ambitionshöjning kan uppnås utifrån dagens nivå inom 
funktionsnedsättningsområdet. Samtliga kommunens sektorer ska involveras i arbetet. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att anta eller avslå Klas Redin (S) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Ulricehamns Energi AB 
utreda hur fortsatt fiberutbyggnad i kommunens glest befolkade yttre delar kan finansieras. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att anta eller avslå Sebastian Gustavssons 
(M) tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att inom daglig verksamhet utveckla 
möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp, vilket jobbar mot civilsamhället för att 
hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt stöd. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att anta tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att anta eller avslå Cristina Bernevångs 
(KD) tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa en ny organisation för 
fältare, vilka jobbar aktivt med uppsökande och förebyggande verksamhet Denna verksamhet 
skall ha sitt grunduppdrag ute på fält, inte endast vardagar utan även kvällar och helger i så 
stor utsträckning som möjligt. De skall främst befinna sig i ungdomsmiljöer för att stötta och 
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upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. Inom denna organisation skall 
även polisen och lokala BRÅ ingå. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att 
avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 27 nej-röster, 17 ja-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet. 
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD X   
Cristina Bernevång KD X   
Roland Eriksson L   X 
Adela Brkic Carlsson L X   
Arne Fransson MP   X 
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V X   
Jan-Olof Sundh V X   
Roland Karlsson C  X  
Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C  X  
Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C  X  
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M X   
Eva Grönbäck M X   
Catharina Örtendahl Rylid M X   
Sebastian Gustavsson M X   
Richard Hallifax M X   
Wiktor Öberg M X   
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
Aila Kiviharju SD X   
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Bengt Bogren SD X   
Niclas Sunding SD X   
Mattias Remar S  X  
Jenny Kvist S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M X   
Dario Mihajlovic NU  X  

 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Cristina Bernevångs (KD) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa ett renhållningslag som fokuserar 
på att hålla rent längs kommunens vägar, gator och gångytor. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att anta eller avslå Sebastian Gustavssons 
(M) tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att föra upp de ombudgeteringar som är 
äldre än ett år, d.v.s. om de har ombudgeterats mer än en gång så skall beslutet hävas och 
föras upp som ett nytt ärende om det är så att behovet kvarstår. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Sebastian Gustavssons (M) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att låta privata 
aktörer bygga och driva ett nytt vård- och omsorgsboende vid nya området i Bergsäter Detta 
för att minska belastningen på kommunens investeringsbudget. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att anta tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 33 ja-röster, 12 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige att anta 
tilläggsyrkandet.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD X   
Cristina Bernevång KD X   
Roland Eriksson L X   
Adela Brkic Carlsson L X   
Arne Fransson MP   X 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
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Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V  X  
Jan-Olof Sundh V  X  
Roland Karlsson C X   
Mikael Dahl C X   
Bengt Leander C X   
Börje Eckerlid C X   
Victor Sund C X   
Liselotte Andersson C X   
Ann Stockzelius C X   
Jan-Åke Claesson C X   
Margareta Juliusson M X   
Eva Grönbäck M X   
Catharina Örtendahl Rylid M X   
Sebastian Gustavsson M X   
Richard Hallifax M X   
Wiktor Öberg M X   
Mikael Levander NU X   
Inga-Maj Larsson NU X   
Annie Faundes NU X   
Lisa Åkesson NU X   
Mats Bogren NU X   
Charlotta Sunding NU X   
Bella Cotter NU X   
Therese Westman NU X   
Peter Nilsson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
Aila Kiviharju SD X   
Bengt Bogren SD X   
Niclas Sunding SD X   
Mattias Remar S  X  
Jenny Kvist S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M X   
Dario Mihajlovic NU X   

 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Cristina Bernevångs (KD) 
tilläggsyrkandet att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för 
att stärka elever med behov av särskilt stöd. Detta gäller både får de som behöver ytterligare 
hjälp för att uppnå godkända resultat, likväl för elever som behöver mer utmaning i sin 
skolgång för att inte tappa intresse och engagemang. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att anta tilläggsyrkandet.  
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Sebastian Gustavssons (M) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för 
att öka lärartätheten och vuxennärvaron i våra skolor. Detta skall göras genom att införas 
lärarassistenter som bland annat avlastar lärarnas administrativa arbete. Vi ser även ett 
behov av att återinföra skolvaktmästare, då det är viktigt att i så stor utsträckning som 
möjligt alltid finns vuxennärvaro i skolan. Detta för att både lugna elever men även få en höjd 
standard på underhållet i kommunens skolor. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutat att anta tilläggsyrkandet.  
 
Jenny Kvist (S) lämnar mötet. Eftersom det sker under pågående ärende tas ingen ny 
ersättare in för Celso Silva Goncalves (S).  
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Sebastian Gustavssons (M) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att ändra de långsiktiga målen när det gäller 
tillgången till byggbar ark i Ulricehamn. De målen som är satta idag saknar en riktig ambition 
för tillväxt, varför vi anser att berörda mål bör ändras till följande: 
 - Antalet tillgängliga villatomter för försäljning i centralorten skall efter 2022 
aldrig understiga 30 st.  
 - Tillgänglig industrimark i Ulricehamns tätort skall efter 2024 aldrig 
understiga 400 000 kvm. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Cristina Bernevångs (KD) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att skapa möjligheter för föreningar och 
kyrkor att söka bidrag för enklare aktiviteter med få antal deltagare. Detta för att de äldre 
som pga restriktionerna drabbats hårt av ensamhet, med allt vad det innebär, under 
pandemin ska få möjlighet att träffa andra på ett säkert sätt. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att anta eller avslå Adela Brkic Carlssons 
(L) tilläggsyrkande Uppdrag ges åt utbildningsförvaltningen att genomlysa det nuvarande 
systemet för att eventuellt omfördela resurserna till någon form av ”skolakut”. Uppdraget kan 
rymmas inom nuvarande ekonomiska ram. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att tillskapa en 
resursskola. Detta för att en svår grupp att hantera är de utåtagerande eleverna, ofta killar, 
som ställer till med bråk, hotar omgivningen och står för en stor del av den otrygghet som 
upplevs på våra skolor, både i klassrummet, i korridorer och andra utrymmen. Idag saknas 
kraftfulla verktyg att hantera denna elevgrupp på ett effektivt sätt. Att på så sätt ge skolan 
möjlighet att lyfta ur dessa individer ur sin destruktiva miljö, under kortare eller längre 
perioder, skulle få stora positiva effekter för både dessa individer och för resten av eleverna, 
som skulle känna större trygghet och möjlighet till studiero.  Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
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Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 29 nej-röster, 6 ja-röster och 11 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD   X 
Roland Eriksson L X   
Adela Brkic Carlsson L   X 
Arne Fransson MP  X  
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V  X  
Jan-Olof Sundh V  X  
Roland Karlsson C  X  
Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C  X  
Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C  X  
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M   X 
Eva Grönbäck M   X 
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Sebastian Gustavsson M   X 
Richard Hallifax M   X 
Wiktor Öberg M   X 
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
Aila Kiviharju SD X   
Bengt Bogren SD X   
Niclas Sunding SD X   
Mattias Remar S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
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Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M   X 
Dario Mihajlovic NU  X  

 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att förändra stadsarkitektens roll, så att han 
ställs direkt under kommunchefen, på sektorsnivå. Som det är idag utnyttjar vi inte vår 
stadsarkitekts kapacitet optimalt. Ulricehamns stadsarkitekts anställning ligger under plan 
och byggenheten och därför blir denne i princip endast använd där, dessutom i en något 
omständlig händelsekedja. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 29 nej-röster, 5 ja-röster och 12 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD  X  
Roland Eriksson L   X 
Adela Brkic Carlsson L  X  
Arne Fransson MP  X  
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V  X  
Jan-Olof Sundh V  X  
Roland Karlsson C  X  
Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C   X 
Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C   X 
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M   X 
Eva Grönbäck M   X 
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Sebastian Gustavsson M   X 
Richard Hallifax M   X 
Wiktor Öberg M   X 
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
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Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
Aila Kiviharju SD X   
Bengt Bogren SD X   
Niclas Sunding SD X   
Mattias Remar S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M   X 
Dario Mihajlovic NU  X  

 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att i beslutsunderlagen inför beslut om 
detaljplaner så skall dessa alltid kompletteras med illustrationer från stadsarkitekten. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 30 nej-röster, 5 ja-röster och 11 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD   X 
Roland Eriksson L   X 
Adela Brkic Carlsson L  X  
Arne Fransson MP  X  
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V  X  
Jan-Olof Sundh V  X  
Roland Karlsson C  X  
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Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C  X  
Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C  X  
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M   X 
Eva Grönbäck M   X 
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Sebastian Gustavsson M   X 
Richard Hallifax M   X 
Wiktor Öberg M   X 
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
Aila Kiviharju SD X   
Bengt Bogren SD X   
Niclas Sunding SD X   
Mattias Remar S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M   X 
Dario Mihajlovic NU  X  

 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att samordna så att alla anställda i 
Ulricehamns kommun ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer och även 
förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avlså Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ska granska om fall av otillbörliga relationer inom 
Ulricehamns kommuns boende för asylsökande, eller de organisationer som staden har eller 
haft en samverkan med, har inträffat. I de fall lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska 
förvaltningen samverka med Polisen. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att 
avslå tilläggsyrkandet. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att kommunstyrelsen uppdras, tillasmmans med näringslivet, att utreda 
förutsättningarna för ett nytt handelsområde utanför centrum. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommundullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av informella beslut och om 
dessa har föranlett ekonomiska konsekvenser för Ulricehamns kommun. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att valnämnden ska utreda möjligheten till en gemensam distribution av 
personvalsedlar. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 30 nej-röster, 5 ja-röster och 11 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD   X 
Roland Eriksson L   X 
Adela Brkic Carlsson L  X  
Arne Fransson MP  X  
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V  X  
Jan-Olof Sundh V  X  
Roland Karlsson C  X  
Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C  X  
Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C   X 
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M   X 
Eva Grönbäck M   X 
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Sebastian Gustavsson M   X 
Richard Hallifax M   X 
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Wiktor Öberg M   X 
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
Aila Kiviharju SD X   
Bengt Bogren SD X   
Niclas Sunding SD X   
Mattias Remar S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M   X 
Dario Mihajlovic NU  X  

 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att införa ett civilkuragepris. 
Kommuninvånare nominerar medborgare som utmärkt sig under året och 
kommunfullmäktige avgör vem som är vinnare. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att i detaljplaner för centralorten i Ulricehamn 
föra in vid byggnation av flerfamiljshus skall beakta traditionell arkitektur samt stilfullt och 
smakfullt utsmyckade fasader. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 31 nej-röster, 5 ja-röster och 10 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet.  
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Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD   X 
Roland Eriksson L  X  
Adela Brkic Carlsson L  X  
Arne Fransson MP  X  
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V  X  
Jan-Olof Sundh V  X  
Roland Karlsson C  X  
Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C  X  
Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C  X  
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M   X 
Eva Grönbäck M   X 
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Sebastian Gustavsson M   X 
Richard Hallifax M   X 
Wiktor Öberg M   X 
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
Aila Kiviharju SD X   
Bengt Bogren SD X   
Niclas Sunding SD X   
Mattias Remar S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M   X 
Dario Mihajlovic NU  X  
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Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att förtydliga de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna under insamling av pengar 12 § till följande lydelse. 
Polismyndighetens tillstånd krävs för aktiv och passiv insamling av pengar i bössor, muggar 
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. När insamling sker i samband med framförande av gatumusik krävs 
inget tillstånd. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 31 nej-röster, 5 ja-röster och 10 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD   X 
Roland Eriksson L  X  
Adela Brkic Carlsson L  X  
Arne Fransson MP  X  
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V  X  
Jan-Olof Sundh V  X  
Roland Karlsson C  X  
Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C  X  
Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C  X  
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M   X 
Eva Grönbäck M   X 
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Sebastian Gustavsson M   X 
Richard Hallifax M   X 
Wiktor Öberg M   X 
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
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Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
Aila Kiviharju SD X   
Bengt Bogren SD X   
Niclas Sunding SD X   
Mattias Remar S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M   X 
Dario Mihajlovic NU  X  

 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Niclas Sundings (SD) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att införa som rutin att stadsarkitekten redan 
vid exploateringstidpunkten alltid rådfrågas för att redovisa vilken potential respektive 
begränsning ett område skulle kunna ha. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat 
att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) 
tilläggsyrkande att inventering av invasiva arter: Invasiva arter är ett av de största hoten mot 
biologisk mångfald. De orsakar negativa effekter på jord och skogsbruk samt människors och 
djurs hälsa. Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med 
hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka 
kraftigt, vilket det har gjort i Ulricehamns kommun och på så sätt påverkat den biologiska 
mångfalden. Vi vill att förvaltningen presenterar en plan och en kostnad för ett arbeta att 
bekämpa dessa arter. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) 
tilläggsyrkande att vi vill ha en oberoende konsult som kritiskt granskar det verkliga behovet 
av personal och genomlyser alla chefstjänster samt övrig administrativ personal som är 
anställda i Ulricehamns kommun. De som ger konsulten detta uppdrag ska vara den politiska 
ledningen. Målsättningen ska vara att minska byråkratin och öka antalet verksamma i skola, 
vård och omsorg. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2020-11-19 

 Sida 56 av 61 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Med 33 nej-röster, 2 ja-röster och 11 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD   X 
Roland Eriksson L  X  
Adela Brkic Carlsson L  X  
Arne Fransson MP   X 
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V X   
Jan-Olof Sundh V X   
Roland Karlsson C  X  
Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C  X  
Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C  X  
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M   X 
Eva Grönbäck M   X 
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Sebastian Gustavsson M   X 
Richard Hallifax M   X 
Wiktor Öberg M   X 
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Bengt Bogren SD  X  
Niclas Sunding SD  X  
Mattias Remar S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
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Sören Johansson vice ordf. M   X 
Dario Mihajlovic NU  X  

 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) 
tilläggsyrkande att satsa på arbetet med mjuka värden där man skapar återkommande 
aktiviteter för alla elever. Detta ger en ökad trygghet, sammanhållning och trivsel bland 
eleverna och kan ses direkt i goda resultat. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) 
tilläggsyrkande att samarbeta med pensionerade lärare, vilka kan användas som vikarier i 
verksamheten, på det sättet får eleverna tillgång till utbildad personal och väldigt få lektioner 
måste ställas in. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiga avser anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) 
tilläggsyrkande att Vänsterpartiet vill ha en avgiftsfri musikskola. För att ge alla barn 
möjlighet att deltaga i musikskolans verksamhet utan avgift, vill vi att förvaltningen får i 
uppdrag, att räkna fram kostnaden för detta. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) 
tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppgift att utreda kostnaderna för att införa 30 
timmars arbetsvecka på försök i ett av kommunens äldreboende under en 2 årig provperiod. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 34 nej-röster, 2 ja-röster och 10 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD  X  
Roland Eriksson L  X  
Adela Brkic Carlsson L   X 
Arne Fransson MP   X 
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V X   
Jan-Olof Sundh V X   
Roland Karlsson C  X  
Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C  X  
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Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C  X  
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M   X 
Eva Grönbäck M   X 
Catharina Örtendahl Rylid M  X  
Sebastian Gustavsson M   X 
Richard Hallifax M   X 
Wiktor Öberg M   X 
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Bengt Bogren SD  X  
Niclas Sunding SD  X  
Mattias Remar S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M   X 
Dario Mihajlovic NU  X  

 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) 
tilläggsyrkande att internet installeras i alla brukares lägenheter i kommunen. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) 
tilläggsyrkande att  
1. Alla elever i åk 9 och gymnasiet erbjuds feriearbete i 3 veckor under sommarlovet 
2. Inför lokalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 5-25 år och 65+ 
3. Avgiften för simskola från 6 år slopas (ändringsyrkande?) 
4. Inför gratis kollektivtrafik för 65+ (ändringsyrkande?) 
Pengar omfördelas inom kommunstyrelsen, gäller ej för lärande, vård och omsorg. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) 
tilläggsyrkande att inför ungdomsråd i kommunen.  
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Ulricehamns kommun gör många fina satsningar och lägger mycket resurser på t.ex. 
Lassalyckan och dess världscupsspår. Men alla unga lockas inte till det området. Hur når vi 
dessa och vad kan vi göra för dem så att fler känner sig inkluderade? Enklast är att låta dem 
själva bestämma. Vi vill arbeta för att ungdomars ökade delaktighet och att det ska få vara 
med och påverka i kommunen, därför vill vi införa ett ungdomsråd liknande det i Bollebygds 
kommun, och därmed avsätta medel till det. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att anta tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 33 nej-röster, 2 ja-röster och 11 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår  

Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD   X 
Roland Eriksson L  X  
Adela Brkic Carlsson L   X 
Arne Fransson MP   X 
Kerstin Berggren MP   X 
Dan Ljung V X   
Jan-Olof Sundh V X   
Roland Karlsson C  X  
Mikael Dahl C  X  
Bengt Leander C  X  
Börje Eckerlid C  X  
Victor Sund C  X  
Liselotte Andersson C  X  
Ann Stockzelius C  X  
Jan-Åke Claesson C  X  
Margareta Juliusson M   X 
Eva Grönbäck M  X  
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Sebastian Gustavsson M   X 
Richard Hallifax M   X 
Wiktor Öberg M   X 
Mikael Levander NU  X  
Inga-Maj Larsson NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Lisa Åkesson NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Bella Cotter NU  X  
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Therese Westman NU  X  
Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Bengt Bogren SD  X  
Niclas Sunding SD  X  
Mattias Remar S  X  
Klas Redin S  X  
Inga-Kersti Skarland  S  X  
Mattias Green Andersson S  X  
Aira Eriksson S  X  
Leif Dahl S  X  
Emma Claesson S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Sören Johansson vice ordf. M   X 
Dario Mihajlovic NU  X  

 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser anta eller avslå Dan Ljungs (V) 
tilläggsyrkande att kommunen inför ett arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en sk 
koldioxidbudget. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorschefer 
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§ 183 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som 
ersättare i kommunstyrelsen - Victor Sund 

  
 
 
§ 183/2020 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ersättare i 
kommunstyrelsen - Victor Sund 
Dnr 2020/597 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Victor Sund(C) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning 
till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
Till ny ersättare i kommunstyrelsen väljs Jan-Åke Claesson (C), Lindängsvägen 5, 523 36 
Ulricehamn. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-11-11 avsäger sig Victor Sund (C) uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i 

kommunstyrelsen - Victor Sund (C) 
 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Victor Sund(C) befrias från uppdragen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) föreslår att Jan-Åke Claesson, Lindängsvägen 5, 523 36 Ulricehamn, utses 
till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Victor Sund 
Jan-Åke Claesson 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnd  
löneassistent 
kansliet (2) 


