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§ 59 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 59/2021   
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista fastställs. 
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§ 60 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 60/2021 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om möten och händelser 
som varit sedan förra kommunstyrelsemötet.  
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§ 61 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 61/2021 
 

Förvaltningens information 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 62 Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 SoL och LSS 

  
 
 
§ 62/2021 
 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 SoL och LSS 
Dnr 2021/54 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-28 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 SoL och LSS 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
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§ 63 Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 63/2021 
 

Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/418 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera ärendet för att 
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under 
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 

Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som inrymmer 
samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas.  
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Ordförande informerar att det till protokollet förs att det överlämnats 2094 
namnunderskrifter för bevarandet av högstadiet i Timmele. 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-03 från tf. kommunchef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut är att 
förvaltningen får i uppdrag: 

- Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i Ulricehamns kommun 
med placering i Ulricehamns tätort. Planeringen av ytorna ska göra det möjligt att i 
framtiden rymma 550 elever per skolenhet. 

- Att planera så att en av de två högstadieskolorna i centralorten skall gå att bygga ut 
vid behov. 

- Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande 
Stenbocksskolan. 

- Att beslut, från KF 2018-01-25 § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som 
inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas. 

 
Mikael Levander (NU), Dan Ljung (V) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till ordförandens 
förslag till beslut. 
 
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Klas Redins (S) förslag till beslut. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Klas Redins (S) förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
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§ 64 Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

  
 
 
§ 64/2021 
 

Budget och verksamhetsplan år 2021 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2021/5 
 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 december 
2020 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-05 från tf. kommunchef 
2 Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 
3 Budget och verksamhetsplan 2021 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
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§ 65 Svar på motion angående det kommunala aktivitetsstödet 

  
 
 
§ 65/2021 
 

Svar på motion angående det kommunala 
aktivitetsstödet 
Dnr 2020/173 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg och Katrin Lorentzon (M) att det 
lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av 
kommunens barn- och ungdomsföreningar. När myndigheterna uppmanar folk att stanna 
hemma leder detta till att föreningarnas sammankomster ställs in och att stödet påverkas. 
Motionärerna föreslår att kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas och har fem yrkanden. 
 

1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med 

ungefär lika stort stöd som 2019. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar 

krisen som varit/är 
Yrkandet anses därmed vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kultur 
och fritid gör avvägningar från fall till fall. 

 
4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på 

bred front till föreningslivet 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 

5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till 
att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-03-04 

 Sida 12 av 38 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-25 från servicechef 
2 Motion angående det kommunala aktivitetsstödet 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd.  
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§ 66 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-03-04 

  
 
 
§ 66/2021 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-03-04 
Dnr 2020/72 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 2020 
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
8.1 Nr 915/2020, 916/2020, 922/2020, 923/2020, 924/2020, 925/2020,926/2020, 

927/2020, 928/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-12-03, 2020-12-16, 2020-12-18, 2020-12-17, 2020-12-22, 2020-12-22, 
2020-12-21, 2020-12-23 

8.1.a Nr 929/2020 
Kommunchef – Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Beredande utskott/ kommunstyrelsens ordförande 2020-12-18 

8.4 Nr 921/2020 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. 
HR-chef 2020-12-14 

8.8 Nr 917–919/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 månader 
Enhetschef 2020-12-10 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
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12 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12.14 Nr 914/2020 
2020/410 
Anmälan om missförhållanden inom omsorger för äldre, funktionshindrade och individ- 
och familjeomsorgen (lex Sarah) 
Verksamhetschef 2020-07-09 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.2 Nr 920/2020 

Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2020-08-18 

  
 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 
1.1 Nr 37/2021 

Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan. 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-27 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 11/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande 
Verksamhetschef 2021-01-11 

2.15 Nr 22/2021 
2020/641 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger att 
ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-19 

2.17 Nr 3/2021, 4/2021, 33/2021, 34/2021, 25/2021 
2021/8, 2021/9, 2020/635, 2021/8, 2021/9 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-11, 2021-01-22 

3 Ekonomiärenden 
3.5 Nr 45/2021 

Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-27  

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
5.3 Nr 6/2021, 19/2021, 57/2021, 67/2021 

Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2021-01-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-18, 2021-01-29, 2021-02-03 

5.4 Nr 40/2021, 56/2021 
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-27, 2021-01-29 
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5.7 Nr 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26–27/2021, 55/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med 
kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till högstbjudande 
(över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpris) eller till 
marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-20, 2021-01-29 
Exploateringsingenjör 2021-01-15, 2021-01-20, 2021-01-07 

5.8 Nr 5/2021, 68/2021 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2021-01-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-02-03 

5.10 Nr 12/2021, 18/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Enhetschef 2021-01-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-15 

5.14 Nr 31/2021, 69/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-01-21, 2021-02-02 

5.15 Nr 43/2021, 44/2021 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga upp och teckna 
nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom kommunens fastigheter  
Verksamhetschef 2021-01-14, 2021-01-27 

5.19 Nr 46–49/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2021-01-27 

5.21 Nr 32/2021 
2021/34 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av torgplats 
Handläggare exploatering 2021-01-20 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
8.1 Nr 8/2021, 9/2021, 14/2021, 15–16/2021, 28/2021, 29/2021, 30/2021, 38/2021, 

41/2021, 50/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 58/2021, 59/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-01-08, 2021-01-12, 2021-01-04, 2021-01-14, 2021-01-08, 2021-01-11, 
2021-01-25, 2021-01-12, 2021-01-14, 2021-01-19, 2021-01-13, 2021-01-27, 2021-02-01 
Tf verksamhetschef 2021-01-15 
Verksamhetschef 2021-01-21 

8.3 Nr 70/2021, 71/2021 
Förordna vikarie under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-11, 2021-01-14 

8.4 Nr 36/2021 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. 
HR-chef 2021-01-18 

8.8 Nr 7/2021, 10/2021, 17/2021, 42/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än 12 månader 
Enhetschef 2021-01-08, 2021-01-12, 2021-01-14, 2021-01-17,  

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
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11.7 Nr 54/2021 
Beslut om förordnande av parkeringsvakter 
Exploateringschef 2021-01-29 

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

12.14 Nr 2/2021 
Anmälan om missförhållanden inom omsorger för äldre, funktionshindrade och individ- 
och familjeomsorgen (lex Sarah) 
Verksamhetschef 2021-01-08 

13 Anmälan till överförmyndare 
13.1 Nr 39/2021 

Beslut om att anmäla behov av god man till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2021-01-26 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
17.5 Nr 1/2021 

Beslut att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på en längre tid än tre läsår, 
om eleven har läst reducerat program, eller om det i övrigt finns särskilda skäl för det 
Enhetschef 2021-01-07 

18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.2 Nr 13/2021, 20/2021, 21/2021, 60/2021, 61/2021, 62/2021, 63–66/2021 

Interkommunal ersättning avseende placering i annan förskola 
Verksamhetschef 2021-01-20, 2021-01-15, 2021-01-07, 2021-01-15, 2021-01-27,  
2021-01-26, 2021-01-20 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 67 Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder 

  
 
 
§ 67/2021 
 

Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder 
Dnr 2021/37 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder antas. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2020-06-01 åtgärdsplanen mot buller 2020 - 2025. En av 
åtgärderna som beskrivs i planen är att erbjuda ägare av bostadsfastighet som utsätts för hög 
bullernivå bidrag för åtgärder på fönster och ventilationsdon. Målsättningen i åtgärdsplanen 
är att samtliga fastigheter med över 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad ska erbjudas bidrag 
senast 2023 och därefter riktas bidraget mot de med över 63 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad. Kommunen har i budgeten för 2021 avsatt 100 000 kronor för åtgärden och möjlighet 
finns att söka motsvarande summa i statligt bidrag. 
 
Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl fastighetsägare som kommunen kring 
vilka regler som ska följas vid hantering av bidrag samt i vilken ordning olika fastigheter kan 
komma i fråga för bidraget. Reglerna fastställer även nivån på det bidrag kommunen 
erbjuder. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-01-21 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder antas. 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 68 Informationshanteringsplan 

  
 
 
§ 68/2021 
 

Informationshanteringsplan 
Dnr 2021/24 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar informationshanteringsplanen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen ska gälla som gallringsbeslut 
för den information som redovisas i planen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen retroaktivt ersätter tidigare 
antagna dokumenthanteringsplaner, också i dessas egenskap av gallringsbeslut. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arkivreglemente ska en dokumenthanteringsplan fastställas av 
kommunstyrelsen för kommunstyrelsens förvaltning. Dokumenthanteringsplanen byter nu 
namn till informationshanteringsplan för att bättre kunna uppfylla de krav som definieras av 
arkivlagen och kommunens arkivreglemente, samt i syfte att effektivisera kommunens 
dokumenthantering. Informationshanteringsplanen är processorienterad och stabil över tid 
och i hög grad okänslig för omorganisationer och dylikt. Därtill kommer 
informationshanteringsplanen att vara ett viktigt verktyg inför och under Ulricehamns 
kommuns införande av e-arkiv. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-12 från tf. kommunchef 
2 Informationshanteringsplan 
3 Informationshanteringsplan 7 Ledningsprocesser 
4 Informationshanteringsplan 7 Ledningsprocesser Bolagen 
5 Informationshanteringsplan 7 Stödprocesser 
6 Informationshanteringsplan 7  Kärnprocesser 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar informationshanteringsplanen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen ska gälla som gallringsbeslut 
för den information som redovisas i planen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att informationshanteringsplanen retroaktivt ersätter tidigare 
antagna dokumenthanteringsplaner, också i dessas egenskap av gallringsbeslut. 
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Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
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§ 69 Ombudgetering av investeringsanslag 2020 till 2021 

  
 
 
§ 69/2021 
 

Ombudgetering av investeringsanslag 2020 till 2021 
Dnr 2021/41 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2020 till 2021 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2020 ombudgeteras totalt 67,9 mnkr till 2021 års 
investeringsbudget. 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2021 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 67,9 mnkr till 2021 års investeringsbudget. 
 
Den totala investeringsbudgeten 2020 har uppgått till 464,2 mnkr. Av detta har 191,9 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2020-12-31 uppgår till 272,3 mnkr.  
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2021 kommer 
att uppgå till 352,1 mnkr. I investeringsbudget för 2021 ligger sedan tidigare 284,2 mnkr 
enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-02 från ekonomichef 
2 Ombudgetering investeringar 2020 till 2021, 210126 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ombudgetering av investeringsanslag från 2020 till 2021 fastställs enligt redovisat underlag. 
Av ej förbrukade medel från 2020 ombudgeteras totalt 67,9 mnkr till 2021 års 
investeringsbudget.  
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
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§ 70 Kommunalteknisk utjämning 

  
 
 
§ 70/2021 
 

Kommunalteknisk utjämning 
Dnr 2021/66 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun svarar Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att medlemsbidraget 
för 2022 föreslås justeras upp med motsvarande fyra kronor extra per invånare. 
 
Sammanfattning 
Enligt propositionen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (prop 2019/20:176) ställs 
krav på att upprätthålla en kontinuerlig övergripande ledning av räddningstjänsten från 
2022. I det kommunala utjämningssystemet erhåller Ulricehamns kommun från och med 
2021 fyra kronor per invånare i ökat generellt statsbidrag från och med 2021, vilket 
motsvarar cirka 100 000 kronor.  
 
I skrivelse upprättad per 2021-01-05 uppmärksammar Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF) medlemskommunerna på att medel är avsatta för 
räddningstjänstens övergripande systemledning och dessa således bör utgå till förbundet.  
 
Ulricehamns kommun har fastställt budget för 2021 och medlemsbidraget till SÄRF är 
21 216 000 kronor. Normalt brukar medlemsbidraget föreslås i februari året innan 
bidragsåret och räknas upp med PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Ulricehamns 
kommun föreslår därför att SÄRF kompenseras för det utökade ansvaret för kontinuerlig 
ledning från och med 2022 när lagen träder ikraft och att de då ges en extra kompensation 
motsvarande fyra kronor per invånare eller totalt cirka 100 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-03 från ekonomichef 
2 Kommunalteknisk utjämning, skrivelse till medlemskommunerna 
3 § 65 Kommunalteknisk utjämning 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun svarar Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att medlemsbidraget 
för 2022 föreslås justeras upp med motsvarande fyra kronor extra per invånare. 

 
 

Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 71 Överenskommelse samverkan för barn och ungas hälsa 

  
 
 
§ 71/2021 
 

Överenskommelse samverkan för barn och ungas 
hälsa 
Dnr 2021/50 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Överenskommelsen samverkan för barn och ungas hälsa antas. 
 
Sammanfattning 
VästKoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom förslaget till 
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta 
beslut om överenskommelsen. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
behandlade ärendet den 11 december 2020 och översänder nu sitt beslut samt 
rekommenderat förslag. 
 
Förvaltning har ingen erinran mot överenskommelsen och förordar att Ulricehamns 
kommun antar överenskommelsen samverkan för barn och ungas hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-22 från socialchef 
2 Brev Överenskommelse samverkan för barns och ungas hälsa 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Överenskommelsen samverkan för barn och ungas hälsa antas. 
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
Socialchef 
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§ 72 Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2021 

  
 
 
§ 72/2021 
 

Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem eller 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2021 
Dnr 2020/679 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2021 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem 
eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens 
utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser 
utbildningar med offentlig huvudman. 
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i 
en prislista. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-02 från barn- och utbildningschef 
2 Prislista_Förskola_2021_kommun 
3 Prislista_ped.oms_2021 
4 Prislista_Grundskola_ 2021_kommun 
5 Prislista 2021 TG - kommun 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2021 fastställs. 
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Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
Ekonomifunktionen 
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§ 73 Planbesked Bronäs 3, Boråsvägen 32, Ulricehamn 

  
 
 
§ 73/2021 
 

Planbesked Bronäs 3, Boråsvägen 32, Ulricehamn 
Dnr 2019/701 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Positivt planbesked ges för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Bronäs 3.  
Planläggning kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat område. 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. Bygg Arvid AB har inkommit med en begäran om 
planbesked för Bronäs 3. Ansökan om planbesked går i linje med översiktsplanen och 
planprogrammets inriktning då området är utpekat som ett stadsomvandlingsområde från 
industri till bostäder och kontor. Planstart kan tidigast påbörjas hösten 2021. Ungefärlig tid 
för färdig detaljplan efter planstart är minst 2,5 år. 
 
Den samlade bedömning är att en ny detaljplan är positivt för kommunen och ligger i linje 
med översiktsplanens och planprogrammet ”Planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och 
entré” om att skapa förutsättningar för en stadsomvandling från industri till bostäder kontor 
och service. Planläggning kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat 
område, se bild under ”Ärende”. Om det skulle visa sig vara för stor påverkan på hälsa och 
säkerhet för boende avslutas planarbetet eller så tas planområdet med i ett större omtag i 
framtida planarbete för industriområdet norr om Ätran. Avgiften för planbesked för 
detaljplanprocess handlagt genom standardförfarande är 13 950 kr, enligt gällande taxa.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-01-27 från samhällsbyggnadschef 
2 Utredning planbesked Bronäs 3, Boråsvägen 32, Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Positivt planbesked ges för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Bronäs 3.  
Planläggning kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat område. 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 74 Ansökan om investeringsmedel till projektering gruppbostad Nillas Väg 

  
 
 
§ 74/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel till projektering 
gruppbostad Nillas Väg 
Dnr 2020/671 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering gruppbostad Nillas Väg, 1,2 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas i detta skede. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av gruppbostad Nillas Väg, 1,2 
mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av gruppbostad på 
Nillas Väg vilket är en nödvändighet för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och 
regler avseende storlek och planlösning på bostäderna. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas i detta skede. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-07 från servicechef 
  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering gruppbostad Nillas Väg, 1,2 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas i detta skede. 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 75 Ansökan om investeringsmedel till solavskärmning Dalums skola 

  
 
 
§ 75/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel till solavskärmning 
Dalums skola 
Dnr 2020/678 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för solavskärmning Dalums skola, 0,7 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Solskydd/solavskärmningar förskolor och skolor 0,15 mnkr samt Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2021.  
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för solavskärmning Dalums skola, 0,7 mnkr.  
Investeringen möjliggör en bättre arbetsmiljö för personal och en bättre lärandemiljö för 
barnen.  
 
Det fanns tidigare ett väderskyddande tak. Det revs för några år sedan då det var i riktigt 
dåligt skick. Det visade sig senare att taket också gav solavskärmning och utan skärmtak blir 
det stark solinstrålning och hög temperatur i skolan. Markiser är inte aktuellt att använda då 
det är utåtgående fönster och det bästa alternativet är att sätta upp ett nytt tak likt det gamla 
som revs.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-08 från servicechef  
2 Investeringskalkyl solavskärmning Dalums skola 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för solavskärmning Dalums skola, 0,7 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Solskydd/solavskärmningar förskolor och skolor 0,15 mnkr samt Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2021.  
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Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 76 Ansökan om investeringsmedel för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar 

  
 
 
§ 76/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel för utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar 
Dnr 2021/28 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för, Utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2021 
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling, 
tillgänglighetsanpassning och trygghetsskapande av idrotts- och fritidsanläggningarna i hela 
kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, 
attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv 
 
Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, även om merparten av 
kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till Lassalyckanområdet. Spridningen 
skiljer sig också från år till år beroende på behovet av nödvändiga reinvesteringar, för att 
säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 
Investeringen är uppdelad i fem olika delinvesteringar: 

- Tillgänglighetsanpassad slinga i Lassalyckans friluftsområde, 225 tkr. 
- Komplettering befintlig hinderbana på uppvärmningsområdet, 150 tkr. 
- Ny vandringsled i Hökerum, 50 tkr. 
- Täckmatta till sporthallen, 325 tkr. 
- Trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i simhallen, 250 tkr. 

 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-20 från servicechef 
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2 Investeringskalkyl för utveckling av kommunala fritidsanläggningar-21 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för, Utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2021 
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 77 Svar på medborgarförslag om DiscGolf bana 

  
 
 
§ 77/2021 
 

Svar på medborgarförslag om DiscGolf bana 
Dnr 2020/523 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Anders Holm att kommunen ska 
bygga en discgolfbana i Ulricehamn. Anders skriver vidare att de närmsta banorna finns i 
Grönahög och Borås. 
 
Det har den senaste tiden kommit in ett flertal medborgarförslag som handlar om önskemål 
om att kommunen ska anlägga en eller flera discgolfbanor i Ulricehamn och förvaltningen ser 
behov av att utreda frågan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-01-15 från servicechef 
2 Medborgarförslag om DiscGolf bana 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022.  
 
 
Beslut lämnas till 
Anders Holm 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-03-04 

 Sida 32 av 38 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 78 Svar på medborgarförslag om discgolfbana i Lassalyckans skogar 

  
 
 
§ 78/2021 
 

Svar på medborgarförslag om discgolfbana i 
Lassalyckans skogar 
Dnr 2020/563 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ebba Olander Johansson att 
kommunen anlägger en discgolfbana i Lassalyckans skogar.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-20 från servicechef 
2 Medborgarförslag om discgolfbana i Lassalyckans skogar 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
 
Beslut lämnas till 
Ebba Olander Johansson 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 79 Svar på medborgarförslag om frisbeegolf i Ulricehamn 

  
 
 
§ 79/2021 
 

Svar på medborgarförslag om frisbeegolf i Ulricehamn 
Dnr 2020/562 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Emil Magnefors att det ska finnas 
frisbeegolf i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-21 från servicechef  
2 Medborgarförslag om frisbeegolf i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
 
Beslut lämnas till 
Emil Magnefors 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 80 Svar på medborgarförslag om discgolfbana på Lassalyckan 

  
 
 
§ 80/2021 
 

Svar på medborgarförslag om discgolfbana på 
Lassalyckan 
Dnr 2020/409 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Markus Azelius att kommunen 
anlägger discgolfbanor på Lassalyckan. En 18-hålsbana som är anpassad för tävlingsspelare 
och duktiga motionärer och en 9-hålsbana som är nybörjarvänlig och 
tillgänglighetsanpassad. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-01-20 från servicechef.  
2 Medborgarförslag om discgolfbana på Lassalyckan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara i behov av utredning för att hitta en lämplig plats för 
placering av anläggningen, ta fram kostnadskalkyler beroende på ambitionsnivå samt hur 
driften av anläggningen ska skötas. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda detta och 
återkomma med frågan i budgetarbetet inför 2022. 
 
 
Beslut lämnas till 
Markus Azelius 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 81 Svar på medborgarförslag om att administrativ handläggningstid för hushåll 
med enskilt avlopp bekostas av kommunen 

  
 
 
§ 81/2021 
 

Svar på medborgarförslag om att administrativ 
handläggningstid för hushåll med enskilt avlopp 
bekostas av kommunen 
Dnr 2020/574 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att enskilt avlopp är enligt miljöbalkens 
definition en miljöfarlig verksamhet. Kommunen får i dessa fall ta ut en avgift för 
tillsynsarbetet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Håkan Klasson att avgiften för all 
administrativ handläggningstid för alla hushåll i Ulricehamns kommun gällande enskilt 
avlopp ska bekostas av kommunen. Eftersom Ulricehamns kommun har satt i gång arbetet 
med besiktning av enskilda avlopp anser förslagsställaren att administrativa avgifter ska tas 
via den redan inbetalda fastighetsavgiften.  
 
Ett enskilt avlopp är enligt miljöbalkens definition en miljöfarlig verksamhet. En 
fastighetsägare som äger och bor på en fastighet med enskilt avlopp betraktas då som 
verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet. Syftet med miljöbalken är att underlätta en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
god och hälsosam miljö. Det finns också regler som säger att kommunen får ta betalt av 
verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom detta kallas 
”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s regler, med innebörden att den som påverkar 
människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsynen. 
 
Fastighetsavgiften är inte kopplad till någon kommunal verksamhet utan utgör en del av 
kommunens intäkter precis som kommunalskatten och statliga bidrag. Det är ingenting som 
ingår i fastighetsavgiften och kommunen har inga förpliktelser kopplade till just 
fastighetsavgiften. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-14 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att administrativ handläggningstid för hushåll med enskilt avlopp 

bekostas av kommunen 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att enskilt avlopp är enligt miljöbalkens 
definition en miljöfarlig verksamhet. Kommunen får i dessa fall ta ut en avgift för 
tillsynsarbetet. 
 
 
Beslut lämnas till 
Håkan Klasson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 82 Svar på medborgarförslag om att bygga en basketplan i tätorten 

  
 
 
§ 82/2021 
 

Svar på medborgarförslag om att bygga en basketplan 
i tätorten 
Dnr 2020/418 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att det finns flertalet 
basketplaner i Ulricehamns tätort. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gabriel Westberg att det byggs en 
riktig basketplan i Ulricehamns tätort. 
 
Under ärendets beredning har förvaltningen gått igenom de basketplaner som finns i 
centralorten och kontrollerat dess skick. Förvaltningens bedömning är att de fyra 
basketplaner som redovisats får anses vara centralt belägna och därmed tillgodose det behov 
som Gabriel beskriver. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-12-14 från servicechef 
2 Medborgarförslag om att bygga en basketplan i tätorten 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att det finns flertalet 
basketplaner i Ulricehamns tätort. 
 
 
Beslut lämnas till 
Gabriel Westberg 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-03-04 

 Sida 38 av 38 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 83 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-03-04 

  
 
 
§ 83/2021 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-03-
04 
Dnr 2020/611 2020/611 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1.Protokoll styrelsemöte Sjuhärads Samordningsförbund 2021-02-02 
2. Beslut tillsynsplan byggenheten  
     Styrdokument tillsynsplan 2021 byggenheten 
     Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2021-02-02 
3. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021-01-29 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 


