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§ 84 Fastställelse av ärendelista

§ 84/2021

Fastställelse av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Med nedanstående förändringar fastställs ärendelistan.

Sammanfattning
Ordförande informerar om att det har inkommit ett initiativärende från Klas Redin (S). Klas
Redin (S) presenterar initiativärendet. Ärendet läggs till som ärende 33 på dagordningen.
Ordförande informerar att ärende 24, ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs Aoch B-plan, ska föredragas.
Ordföranden informerar att ärende 9, svar på motion om psykiatriboende, dras ut från
ärendelistan.
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§ 85 Kommunstyrelsens information

§ 85/2021

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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§ 86 Förvaltningens information

§ 86/2021

Förvaltningens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens
information/verksamhetsrapporter.
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§ 87 Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2021

§ 87/2021

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren
2021
Dnr 2021/174

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-16 från kanslichef
Förteckning över motioner och medborgarförslag våren 2021

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
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§ 88 Årsredovisning 2020 Ulricehamns kommun

§ 88/2021

Årsredovisning 2020 Ulricehamns kommun
Dnr 2021/42

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen 2020 godkänns.
Av 2020 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens
resultatutjämningsreserv.
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2020 fastställs och överlämnas till revisorerna.

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2020. I
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag.
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2020 uppgår till 59,4 mnkr (2019: 55,4 mnkr).
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande
poster uppgår till 60,6 mnkr (2019: 28,6 mnkr).
Investeringarna under 2020 uppgår till 191,9 mnkr (2019: 147,0 mnkr).
Det ekonomiska resultatet 2020 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är
uppfyllt.
Av 2020 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till
51,4 mkr.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8

Tjänsteskrivelse 2021-03-25 från ekonomichef
Ulricehamns kommun Årsredovisning 2020
Årsredovisningsbilaga planer och uppdrag
Årsredovisningsbilaga Intern kontrollplan 2020
Kommunens kvalitet i korthet, KKIK resultat 2020
Pensionsmedelsförvaltning Årssammanfattning_2020-12-31 Söderberg & Partners
Ulricehamns Stadshus AB Årsredovisning 2020 digital signerad
Ulricehamns Stadshus AB Underskriven revisionsrapport 2020
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ulricehamns Stadshus AB Granskningsrapport Lekmannarevision 2020
UEAB Årsredovisning 2020, digitalt signerad
UEAB Granskningsrapport Lekmannarevision 2020
STUBO AB Underskriven årsredovisning 2020 + granskningsrapport lekmannarevision
2020
Stubo Holding Underskriven årsredovisning 2020
NUAB Underskriven årsredovisning 2020
NUAB Granskningsrapport lekmannarevisionen 2020
Uppföljning av folkhälsoavtal 2020 Ulricehamns kommun
Grönt bokslut 2020

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen 2020 godkänns.
Av 2020 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens
resultatutjämningsreserv.
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2020 fastställs och överlämnas till revisorerna.

Förslag till beslut på mötet
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
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§ 89 Årsredovisning 2020 Sjuhärads samordningsförbund

§ 89/2021

Årsredovisning 2020 Sjuhärads samordningsförbund
Dnr 2021/109

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2020 års
verksamhet.

Sammanfattning
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund
har fastställt årsredovisningen 2020 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Tjänsteskrivelse 2021-03-16 från kanslichef
årsredovisning_2020_fastställd_signerad scannad
Revisionsberättelse Sjusam 2020_med_underskrift
Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2020_slutlig
Revisionsberättelse FINSAM Sjuhärad 2020_signerad
E-post: Fråga om ansvarsfrihet

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2020 års
verksamhet.

Jäv
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen
av ärendet. Eftersom Liselotte Andersson (C) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen
ersättare in.
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§ 90 Komplettering av kommunstyrelsens reglemente

§ 90/2021

Komplettering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2021/176

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente, 7 § Delegation från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
-

meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande
förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap
7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)

-

meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande.

Sammanfattning
I Förordningen om skydd mot olyckor regleras kommunernas rätt att meddela föreskrifter
om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder
mot brand.
Detsamma gäller för att meddela föreskrift om förbud utifrån den tidsbegränsade
Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,
8 kap 1 §.
En kommun får meddela föreskrifter men lagstiftaren har inte tagit ställning till vilket
kommunalt organ som har rätt att besluta om föreskrifterna.
SKR:s bedömning är att beslutsrätten att meddela föreskrift om förbud ligger på
kommunfullmäktige, men om det regleras i nämnds reglemente kan nämnden besluta om
föreskrift i enlighet med förordningarna. Delegering av rätt att meddela föreskrift i enlighet
med ovanstående förordningar ska därför föras in i kommunstyrelsens reglemente.
Meddelande om föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19, ska vara begränsat till en kortare period och avgränsad plats, detta för att inte anses
vara av principiell beskaffenhet och därför möjligt att delegera till kommunstyrelsen.
Om ett ärende är brådskande kan beslut tas av kommunstyrelsens ordförande i enlighet med
kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 2.17 ”Beslut på kommunstyrelsens vägnar i
ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas”.
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Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-17 från kanslichef
Kommunstyrelsens reglemente

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente, 7 § Delegation från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
-

meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande
förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap
7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)

-

meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande.
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§ 91 Svar på motion om sänkt rösträttsålder

§ 91/2021

Svar på motion om sänkt rösträttsålder
Dnr 2020/455

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås i sina två första delar med hänvisning till att det inte är möjligt att ansöka
om sänkt rösträttsålder i kommunen.
Motionens tredje del anses vara under utredning med hänvisning till demokratiberedningens
arbete om medborgarinflytande samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet
med barns rättigheter.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP)
att rösträttsåldern i kommunen sänks till 16 år.
Motionärerna föreslår följande,
 Att kommunen hos länsstyrelsen ansöker om tillstånd att för det kommunala valet
införa rösträtt från 16 år
 Att under förutsättning att tillstånd ges sänka rösträttsåldern till 16 år i det
kommunala valet
 Att se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i samhället
Motionärerna har en önskan om att öka ungas engagemang i den kommunala politiken och
hänvisar till betänkandet från 2014 års Demokratiutredning, Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5). I betänkandet föreslår Demokratiutredningen flera åtgärder för att stärka
demokratin, bland annat en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid de kommunala
valen 2018 och 2022. Försöksverksamheten förslås genomföras i kommuner som ansöker
hos regeringen om detta och den ska därefter följas upp och utvärderas. För att denna
försöksverksamhet skulle vara möjlig föreslog Demokratiutredningen ett tillägg till den
kommande kommunallagen (KL 2017:725) som då var under beredning. Denna skrivning
infördes inte i den nya kommunallagen och det är därför, i alla fall i dagsläget, inte möjligt att
ansöka om en sänkning av rösträttsåldern vid val till kommunfullmäktige.
Betänkandet i sin helhet överlämnades till regeringen i januari 2016 och skickades ut på
remiss i mars 2016.
Remissvaren finns att läsa på Remiss SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! - Regeringen.se
Med hänsyn till ovanstående föreslår förvaltningen att motionens två första punkter avslås. I
den tredje punkten ”att se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet
i samhället” hänvisar motionärerna till att barnkonventionen sedan 1 januari 2020 är svensk
lag och att barn och ungas delaktighet i samhället behöver stärkas. Detta uppdrag anses ligga
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inom ramen för den tillsatta demokratiberedningens uppdrag gällande medborgarinflytande
samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet med barns rättigheter utifrån
barnkonventionen.

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås i sina två första delar med hänvisning till att det inte är möjligt att ansöka
om sänkt rösträttsålder i kommunen.
Motionens tredje del anses vara under utredning med hänvisning till demokratiberedningens
arbete om medborgarinflytande samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet
med barns rättigheter.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 15 av 47

§ 92 Svar på motion om fler permanenta utomhusscener

§ 92/2021

Svar på motion om fler permanenta utomhusscener
Dnr 2020/464

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att segeltak sätts upp över
scenen i Stureparken, en mobil lösning införs samt att en mindre scen i Ulricaparken tas med
i arbetet inför budget 2022.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige i augusti 2020 föreslår Richard Hallifax (M) att
kommunen ska bygga fler permanenta utomhusscener. Motionären skriver i sin motion;
”Motionärens vision är en mindre scen vid Ulrikaparken där barn kan leka teater och där
det kan framföras teater för barn, en scen vid Bryggans område och en mindre scen på
Stora Torget som kunde byggas i form av ett konstverk som kan bli en attraktion i sig”.
Att bygga flera permanenta utomhusscener kostar pengar, dels som investering men även i
underhåll. Förvaltningen ser därför inte att det är rimligt att bygga flera permanenta scener i
kommunen. Förvaltningen bedömer istället att:




Ett segeltak över scenen i Stureparken skulle göra den mer tillgänglig och attraktiv.
En mindre scen i Ulrikaparken skulle vara ett lyft för barn- och ungdomskultur och
det faller väl in i kommunens Kulturstrategi.
Den planerade mobila lösningen som kan användas inom hela kommunen är ett bra
komplement till scenen i Stureparken och en ny scen i Ulrikaparken.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-03 från servicechef
Motion om fler permanenta utomhusscener

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att segeltak sätts upp över
scenen i Stureparken, en mobil lösning införs samt att en mindre scen i Ulricaparken tas med
i arbetet inför budget 2022.

Förslag till beslut på mötet
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
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§ 93 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-04-14

§ 93/2021

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-04-14
Dnr 2021/82

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
1

1.29
2
2.2

2.4
2.6
2.17

2.20

Juridiska ärenden
Nr 106/2021
Undertecknande av avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden
inom det egna verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet inte är av
principiell betydelse eller annars av större vikt. Anmärkning: Inom eget
budgetansvar och verksamhetsområde
Enhetschef 2021-02-25
Allmänna ärenden
Nr 83/2021, 96/2021; 122/2021
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner
eller motsvarande
Gatuingenjör 2021-02-17
Verksamhetschef 2021-03-01, 2021-03-11
Nr 124/2021
Beslut om folkhälsoinsatser
Folkhälsostrateg 2021-03-12
Nr 102/2021
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet
Tf kommunchef 2021-02-22
Nr 76/2021, 77/2021, 89/2021, 90/2021, 114/2021, 115/2021
2021/8, 2021/9, 2021/8, 2021/9
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas
Kommunstyrelsens ordförande 2021-02-08, 2021-02-24, 2021-03-11
Nr 123/2021
Beslut om flaggning
Tf kommunchef 2021-03-11

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 17 av 47
3

3.13

3.20
4
5

5.3
5.6

5.7

5.10

5.14

5.21
6
7
8

8.1
8.4

Ekonomiärenden
Nr 109/2021
Besluta om nyupplåning, omsättningar och amorteringar av lån inom den
låneram som anges i budget (eller annat beslut om låneram) för kommunen,
samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården
Ekonomichef 2021-03-11
Nr 101/2021
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt
disponera konton för ekonomiska transaktioner
Kommunstyrelsens ordförande 2021-03-03
Upphandlingsärenden
Mark- och fastighetsärenden
Nr 80/2021, 116/2021
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder
Mark- och exploateringsingenjör 2021-02-11
Exploateringsingenjör 2021-03-11
Nr 125/2021
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera dessa
Mark- och exploateringsingenjör 2021-03-08
Nr 117/2021
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet
med kommunens fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda
markpris) eller till marknadspris efter värdering
Exploateringsingenjör 2021-02-12
Nr 81/2021, 112/2021, 113/2021
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt,
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt
Mark- och exploateringsingenjör 2021-02-18, 2021-02-03, 2021-02-05
Nr 91/2021
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov eller motsvarande
Mark- och exploateringsingenjör 2021-02-24
Nr 118/2021, 119/2021, 120/2021, 121/2021
2021/128, 2021/131, 2021/87, 2021/160
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av
torgplats
Handläggare exploateringsenheten 2021-03-05, 2021-01-30, 2021-02-26, 202103-12
Fritidsärenden
Kulturärenden
Personalärenden
Nr 72/2021, 73/2021, 79/2021, 80/2021, 87/2021, 88/2021, 92/2021, 93/2021,
94–95/2021, 105/2021, 108/2021, 110/2021, 111/2021
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning
och visstidsanställning (inom budget)
Enhetschef 2021-01-18, 2021-02-01, 2021-02-12, 2021-02-24, 2021-03-01, 202102-15, 2021-02-08, 2021-02-09, 2021-02-15, 2021-03-09, 2021-02-10
Nr 103/2021
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 18 av 47

8.8
9

9.4
10
11
12

12.14
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22.1
22.2

/Fastställande av lönetillägg
HR-chef 2021-02-18
Nr 85–86/2021, 100/2021, 107/2021
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12
månader
Enhetschef 2021-02-19, 2021-02-24, 2021-04-01
Planärenden
Nr 82/2021, 84/2021, 104/2021
2020/539, 2020/589
Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än
inom fyra månader
Planchef 2021-02-16, 2021-03-09
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg,
funktionsnedsättning och äldreomsorg
Nr 97/2021, 98/2021, 99/2021
2021/4, 2021/10, 2021/11
Anmälan om missförhållanden inom omsorger för äldre, funktionshindrade och
individ- och familjeomsorgen (Lex Sarah)
Verksamhetschef 2021-01-08, 2021-01-21
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklass
Grundskolan
Gymnasieskolan
Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 74/2021
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner
Verksamhetschef 2021-02-02
Nr 75/2021, 78/2021
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola
Verksamhetschef 2021-02-08

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 19 av 47

§ 94 Antagande detaljplan Alängen 3 m.fl., Alängsgatan 1, Ulricehamn

§ 94/2021

Antagande detaljplan Alängen 3 m.fl., Alängsgatan 1,
Ulricehamn
Dnr 2016/571

Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Alängen 3 m fl antas.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av verksamhet, tillåta rådande
användning, och möjliggöra för förvärv av mark. Vidare är syftet att skapa en trafiksäker inoch utfart till Alängen 3. En befintlig byggnad ligger på prickmark och avsikten är att ta bort
planstridigheten för denna byggnad.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2021-02-22 från samhällsbyggnadschef
Granskningsutlåtande Alängen 3 m fl
Planbeskrivning antagande detaljplan Alängen 3 m.fl., Alängsgatan 1, Ulricehamn
Plankarta Antagande detaljplan Alängen 3 m.fl., Alängsgatan 1, Ulricehamn

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för Alängen 3 m fl antas.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 20 av 47

§ 95 Planbesked Bromarken 1, Ulricehamn

§ 95/2021

Planbesked Bromarken 1, Ulricehamn
Dnr 2019/702

Kommunstyrelsens beslut
Positivt planbesked ges för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Bromarken 1.
Planläggning kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat område.
Miljö och samhällsbyggnads behov av resurser för att genomföra uppdraget beaktas i 2022
års budget.

Sammanfattning
Miljö och samhällsbyggnads (MSB) 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, enligt bilagd karta.
En förutsättning för att sätta igång förarbetet, som krävs inför en möjlig planläggning, är att
sektor miljö och samhällsbyggnad utökas med ytterligare en tjänst till en kostnad om 800 tkr
per år.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-01-15 från samhällsbyggnadschef
Utredning planbesked Bromarken 1, Boråsvägen 38, ulricehamn
Kartbild Ätranäs

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Positivt planbesked ges för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Bromarken 1.
Planläggning kommer att ske över samtliga fastigheter inom rödmarkerat område.
Miljö och samhällsbyggnads behov av resurser för att genomföra uppdraget beaktas i 2022
års budget.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
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§ 96 Budgetuppföljning februari 2021

§ 96/2021

Budgetuppföljning februari 2021
Dnr 2021/159

Kommunstyrelsens beslut
Rapporten per februari 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per februari 2021.
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till 44,4 mnkr. Det
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2021
innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är 26,4 mnkr högre än
budgeterat.
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat.
Avvikelsen totalt uppgår till 3,3 mnkr.
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 23,1 mnkr bättre än budgeterat. De huvudsakliga
orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet är en mer positiv prognos gällande
skatteintäkter (14 mnkr), lägre utfall gällande avskrivningar och kapitalkostnader (4 mnkr)
och ett prognostiserat överskott avseende försäljning av exploateringsmark (5 mnkr).

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-25 från ekonomichef
Budgetuppföljning februari 2021

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Rapporten per februari 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.

Beslut lämnas till
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 22 av 47

§ 97 VA-policy - Strategisk VA-plan

§ 97/2021

VA-policy - Strategisk VA-plan
Dnr 2019/70

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policydokumentet VA-Policy – Strategisk VA-plan
Ulricehamns kommun.

Sammanfattning
VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden som rör allmän
och enskild VA-försörjning. Policyn utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska
vara integrerad i kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga
planer. Policyn har förankrats politiskt i referensgruppen för framtagandet av kommunens
nya översiktsplan.
VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Vägledningen anger att en
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder.
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-policy, en VA-översikt samt
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning.
Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning. Den strategiska VAplanen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-policyn, ett för VA-översikten och ett som
omfattar delplaner och bilagor.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-02-23 från samhällsbyggnadschef
VA-policy - Strategisk VA-plan

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policydokumentet VA-Policy – Strategisk VA-plan
Ulricehamns kommun.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
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§ 98 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

§ 98/2021

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr 2021/175

Kommunstyrelsens beslut
Punkterna 2.23 och 2.24 i kommunstyrelsens delegationsordning stryks med hänsyn till att
rätten att meddela föreskrift om förbud, i enlighet med Förordningen om skydd mot olyckor
(2 kap 7 §), och undantag därifrån, inte kan delegeras till tjänsteperson.

Sammanfattning
I Förordningen om skydd mot olyckor (FSO 2003:789) regleras kommunernas rätt att
meddela föreskrifter om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande
förebyggande åtgärder mot brand.
Bestämmelsen anger att en kommun får meddela föreskrifter men lagstiftaren har inte tagit
ställning till vilket kommunalt organ som har rätt att besluta om föreskrifterna.
SKR:s bedömning är att beslutsrätten att meddela föreskrift ligger på kommunfullmäktige,
men om det regleras i nämnds reglemente kan nämnden besluta om föreskrift. Delegering av
rätt att meddela föreskrift ska därför föras in i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen anses inte ha möjlighet att delegera detta vidare till en tjänsteperson
eftersom beslutet kan antas ha större vikt eller principiell beskaffenhet och där utrymmet
redan för delegation från fullmäktige till nämnd får anses begränsat.
Om ärendet är brådskande tas beslutet av kommunstyrelsens ordförande i enlighet med
delegationsordningen, punkt 2.17 ”Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så
brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas”.
Det är inte en delegation som kommunstyrelsens ordförande kan ha per automatik, därför
stryks punkterna helt från delegationsordningen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-17 från kanslichef
Kommunstyrelsens delegationsordning

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Punkterna 2.23 och 2.24 i kommunstyrelsens delegationsordning stryks med hänsyn till att
rätten att meddela föreskrift om förbud, i enlighet med Förordningen om skydd mot olyckor
(2 kap 7 §), och undantag därifrån, inte kan delegeras till tjänsteperson.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 24 av 47

Beslut lämnas till
Kanslichef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
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§ 99 Revidering av regler för hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling

§ 99/2021

Revidering av regler för hemsändningsbidrag inom
landsbygdsutveckling
Dnr 2021/96

Kommunstyrelsens beslut
Regler för hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling antas.

Sammanfattning
Ett hemsändningsbidrag betalas ut av Ulricehamns kommun till näringsidkare som erbjuder
hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten, och som ej själva har möjlighet
att ta sig till en livsmedelsbutik.
Reglerna har reviderats utifrån de nationella kriterierna och utefter vilken möjlighet
kommunen har för att söka det statliga bidraget. I nuvarande regler står det att bidraget inte
får överstiga 100 kr/hushåll enligt Förordningen SFS 200:284. Den summan stämmer dock
inte då förordningen hänvisar till att det är kommunen som kan få bidrag om högst 100 kr
per hushåll, detta är nu justerat i reglerna. Avgiften för att täcka administration är borttagen,
då kommunen inte kan söka stöd för detta från regionen.
I samband med revidering av reglerna föreslås att dokumentet ändrar namn till regler för
hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling, för att bättre passa in bland kommunens
styrdokument. Mindre redaktionella ändringar och vissa förtydliganden även gjorts i texten.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-03-15 från samhällsbyggnadschef
Regler för hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling
Utgående regler för hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Regler för hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling antas.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Landsbygdsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn AB
Landsbygdsalliansen Ulricehamn
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 26 av 47

§ 100 Bidrag 2021 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun

§ 100/2021

Bidrag 2021 till studieförbund verksamma i
Ulricehamns kommun
Dnr 2021/137

Kommunstyrelsens beslut
Bevilja bidrag om totalt 469 212 kr till studieförbund för 2021 enligt förvaltningens förslag
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande:
ABF
Studieförbundet Bilda Väst
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
NBV Borås
Medborgarskolan
Sensus
Ibn Rushd
Kulturens
Totalt

110 273,00 kr
15 887,00 kr
10 708,00 kr
62 831,00 kr
225 117,00 kr
4 705,00 kr
9 378,00 kr
24 540,00 kr
0,00 kr
5 773,00 kr
469 212,00 kr

Sammanfattning
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga
bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbunds styrelse
beslutade år 2017 en rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från
den statliga modellen.
Fördelning av kommunbidrag om 469 212 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns
kommun 2021 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för
studieförbunden.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-03 från servicechef
Kommunbidrag 2021 enligt Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 27 av 47

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Bevilja bidrag om totalt 469 212 kr till studieförbund för 2021 enligt förvaltningens förslag
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande:
ABF
Studieförbundet Bilda Väst
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
NBV Borås
Medborgarskolan
Sensus
Ibn Rushd
Kulturens
Totalt

110 273,00 kr
15 887,00 kr
10 708,00 kr
62 831,00 kr
225 117,00 kr
4 705,00 kr
9 378,00 kr
24 540,00 kr
0,00 kr
5 773,00 kr
469 212,00 kr

Förslag till beslut på mötet
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslut lämnas till
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritids
Studieförbunden

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 101 Fördelning av bidrag, kostnadskrävande projekt för kulturföreningar år
2021

§ 101/2021

Fördelning av bidrag, kostnadskrävande projekt för
kulturföreningar år 2021
Dnr 2021/25

Kommunstyrelsens beslut
Bidrag beviljas med 99 811 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat
enligt nedan.
Förening:
Varnums hembygdsförening
Hössna hembygdsförening
Södra Vings hembygdsförening (år 2 av 2)

Bidragsförslag:
34 463 kr
29 670 kr
35 678 kr

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att bidrag till kostnadskrävande projekt för
kulturföreningar årligen ska delas ut. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av
fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar
skötsel, visningar och bevarande av kulturmiljön.
Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande
projekt för kulturföreningar med 99 811 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-02-11 från servicechef
Sammanställning av kostnadskrävandeprojekt 2021

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Bidrag beviljas med 99 811 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat
enligt nedan.
Förening:
Varnums hembygdsförening
Hössna hembygdsförening
Södra Vings hembygdsförening (år 2 av 2)

Ordförande sign

Justerande sign

Bidragsförslag:
34 463 kr
29 670 kr
35 678 kr

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 29 av 47

Beslut lämnas till
Varnums hembygdsförening
Hössna hembygdsförening
Södra Vings hembygdsförening
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
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§ 102 Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, fritidsföreningar år
2021

§ 102/2021

Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt,
fritidsföreningar år 2021
Dnr 2021/36

Kommunstyrelsens beslut
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar med 584 904 kr fördelat
enligt nedan.
Trädets IF
Ulricehamnsbygdens Ridklubb
Ulricehamns Tennisklubb
Åsundens Simsällskap

55 764 kr
250 000 kr
193 375 kr
85 765 kr

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt till
fritidsföreningar. Ansökningar till 8 projekt från 6 föreningar har inkommit. Förvaltningen
har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen
sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 600 000 kr i enlighet med bilaga 2, till
en kostnad av 584 904 kr.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-01-27 från servicechef
Bilaga 1 Sammanställning ansökningar 21 Fritidsföreningar
Bilaga 2 Bidragsförslag 21 Fritidsföreningar

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar med 584 904 kr fördelat
enligt nedan.
Trädets IF
Ulricehamnsbygdens Ridklubb
Ulricehamns Tennisklubb
Åsundens Simsällskap

55 764 kr
250 000 kr
193 375 kr
85 765 kr

Beslut lämnas till
Föreningarna som sökt
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 31 av 47

§ 103 Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, allmänna
samlingslokaler år 2021

§ 103/2021

Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt,
allmänna samlingslokaler år 2021
Dnr 2021/43

Kommunstyrelsens beslut
Bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 351 375 kr fördelat
enligt nedan beviljas. Samt att Handikapprörelsens Fastighets förening beviljas bidraget i sin
helhet men fler års finansieras i 2 år och Folkets Hus beviljas för år 2 av 3.
Grovare - Fänneslunda Hembygdsförening
Handikapprörelsens Fastighets förening år 1 av 2
Folkets Hus år 2 av 3

90 750 kr
90 625 kr
170 000 kr

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för
allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 7 projekt från 7 föreningar har inkommit.
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 350 000 kr i enlighet
med bilaga 2, till en kostnad av 351 375 kr.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-01-26 från servicechef
Bilaga 1 Sammanställning ansökningar -21 Allmänna samlingslokaler
Bilaga 2 Bidragsförslag -21 Allmänna Samlingslokaler

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 351 375 kr fördelat
enligt nedan beviljas. Samt att Handikapprörelsens Fastighets förening beviljas bidraget i sin
helhet men fler års finansieras i 2 år och Folkets Hus beviljas för år 2 av 3.
Grovare - Fänneslunda Hembygdsförening
Handikapprörelsens Fastighets förening år 1 av 2
Folkets Hus år 2 av 3

90 750 kr
90 625 kr
170 000 kr

Beslut lämnas till
Föreningarna som sökt
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 32 av 47

§ 104 Hållbarhetsklivet för besöksnäringen i Västsverige

§ 104/2021

Hållbarhetsklivet för besöksnäringen i Västsverige
Dnr 2021/166

Kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges
initiativ för en hållbar besöksnäring.

Sammanfattning
Turistrådet Västsverige bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med Turistrådet och alla besöksnäringsverksamheter i
regionen göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.
Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att:
- kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en
hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar
- kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier som
är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030
- kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt
möjlighet att ta del av andras initiativ
- kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till
några ekonomiska åtaganden

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-16 från tf. kommunchef
Hållbarhetsklivet bakgrund - för beslut i kommuner i VGR

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges
initiativ för en hållbar besöksnäring.

Beslut lämnas till
Turistrådet Västsverige Fredrik Lindén
NUAB Camilla Palm, Helena Haglund

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 33 av 47

§ 105 Ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs A- och B-plan

§ 105/2021

Ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs
A- och B-plan
Dnr 2021/46

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att utreda ett miljövänligare alternativ än gummigranulat på våra
konstgräsplaner.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A-plan på
Lassalyckan, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör att konstgräset som ligger på A-planen byts
ut, då det är tio år i år och börjar bli väldigt slitet.
Svenska fotbollsförbundet (SvFF) kom med nya krav och rekommendationer för tävlingsspel
på konstgräs fr o m 2020. För Lassalyckans del rekommenderas FIFA Quality/IMS
(International Match Standard). Detta kommer att vara ett krav i upphandlingen.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatta i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-02-01 från servicechef
Investeringskalkyl för utbyte konstgräs A- och B-plan

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A-plan på Lassalyckan, 3,0 mkr, kan finansieras
via avsatta medel för utbyte av konstgräs A- och B-plan i investeringsbudgeten för 2021. I
investeringsplan för 2022 finns 2,5 mkr avsatt för utbyte av konstgräs vid B-plan.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Förslag till beslut på mötet
Dan Ljung (V) yrkar på att ärendet ska återremitteras med motiveringen: för att utreda ett
miljövänligare alternativ än gummigranulat på våra konstgräsplaner.
Mats Bogren (NU) och Wiktor Öberg (M) yrkar bifall på Dan Ljungs (V) yrkande om
återremiss.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 34 av 47

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag. Ordförande frågar
därefter om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet och finner att
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.

Beslut lämnas till
Servicechef
Ekonomichef
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 35 av 47

§ 106 Ansökan om investeringsmedel för installation av ventilation i
Musikskolans lokaler

§ 106/2021

Ansökan om investeringsmedel för installation av
ventilation i Musikskolans lokaler
Dnr 2020/23

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för installation av ventilation i Musikskolans lokaler, 1,75 mnkr, kan
finansieras via ombudgeterade medel från 2020 för installation av ventilation i Musikskolans
lokaler i investeringsbudgeten för 2021.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av ventilation i Musikskolans
lokaler, 1,75 mnkr. Investeringen möjliggör att uppnå dagens krav på ventilation i
musikskolans lokaler.
Efter installation av ventilation i nedre och övre planet i byggnaden så har den gamla
självdragsventilationen slutat fungera i två plan, och det går därför inte att få en godkänd
obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
I investeringen ingår komplett installation av nytt ventilationssystem på plan 2 och 3 i
Musikskolan. Ett FTX-aggregat med roterande växlare installeras på vinden i ett nytt
fläktrum. Nytt kanalsystem på plan 2 och 3. Byggnadsarbeten, håltagningar och erforderliga
elarbeten ingår.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet fanns avsatt i investeringsbudgeten för 2020 och är ombudgeterade till
investeringsbudget 2021. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med
kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-01 från servicechef
Investeringskalkyl för installation av ventilation i Musikskolans lokaler

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 36 av 47
Investeringsmedel för installation av ventilation i Musikskolans lokaler, 1,75 mnkr, kan
finansieras via ombudgeterade medel från 2020 för installation av ventilation i Musikskolans
lokaler i investeringsbudgeten för 2021.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut lämnas till
Servicechef
Ekonomichef
Verksamhetschef fastighet

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 37 av 47

§ 107 Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik

§ 107/2021

Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik
Dnr 2021/168

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för välfärdsteknik, 1,47 mnkr kan finansieras via avsatta medel på 1 mnkr
för välfärdsteknik i investeringsbudgeten 2021. Återstående 0,47 mnkr erhålls genom
rekvisition av medel hos Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och
effektivitet med den äldre i fokus.
Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda till ökade nettokostnader.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för välfärdsteknik, 1,47 mnkr. Investeringen
möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredsställande säkerhet och mobilitet. Den
bidrar också till att öka delaktigheten och integriteten för våra vårdtagare, få hjälp med
rehabilitering och öka deras välbefinnande. Den är uppdelad i nio delinvesteringar:
-

Larmsystem och hotellås på boende inom funktionsnedsättning
Trygghetskameror för att utföra nattillsyn på distans, både i ordinärt och särskilt
boende
Mobila trygghetslarm för att vårdtagare ska kunna larma var de än befinner sig
Integration av E-tjänst för ansökan om äldreomsorg till Treserva.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021 och genom rekvisition av medel hos
Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den
äldre i fokus.
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering
av budget för kapitalkostnader. Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda
till ökade nettokostnader.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-16 från socialchef
Investeringskalkyl välfärdsteknik 2021

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 38 av 47

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för välfärdsteknik, 1,47 mnkr kan finansieras via avsatta medel på 1 mnkr
för välfärdsteknik i investeringsbudgeten 2021. Återstående 0,47 mnkr erhålls genom
rekvisition av medel hos Regeringskansliet för satsning på Äldreomsorg – teknik, kvalitet och
effektivitet med den äldre i fokus.
Utöver kapitalkostnaderna bedöms investeringen inte leda till ökade nettokostnader.

Förslag till beslut på mötet
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslut lämnas till
Socialchef
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 39 av 47

§ 108 Remiss: Dnr: 2021:838 Ansökan från Montessori Ekhagen Ulricehamn AB

§ 108/2021

Remiss: Dnr: 2021:838 Ansökan från Montessori
Ekhagen Ulricehamn AB
Dnr 2021/93

Kommunstyrelsens beslut
Montessori Ekhagen Ulricehamn AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en
fristående grundskola i Ulricehamns kommun tillstyrks.

Sammanfattning
Montessori Ekhagen Ulricehamn AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Ulricehamns kommun från och med läsåret
2022/2023. Ansökan avser utökning av befintlig verksamhet vid skolenheten Lindängens
Montessori och gäller ett högstadium med årskurserna 7 – 9. Fullt utbyggd kommer skolan
att ta emot totalt 75 elever, 25 elever per årskurs.
I Ulricehamn finns i dag två kommunala högstadieskolor varav den ena, Stenbocksskolan, i
likhet med Lindängens Montessori är belägen i Ulricehamns centralort. Elevunderlaget vid
Stenbocksskolan ligger i dagsläget i närheten av det som skolan maximalt kan ta emot och
således bedömer förvaltningen att en etablering av en högstadieskola i enlighet med ansökan
inte får några negativa pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser. Med hänvisning till
detta så föreslår förvaltningen att ansökan tillstyrks.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Tjänsteskrivelse 2021-03-16 från barn- och utbildningschef
E-post Remiss: Dnr: 2021:838 Ansökan från Montessori Ekhagen Ulricehamn AB
Remiss: Dnr: 2021:838 Ansökan från Montessori Ekhagen Ulricehamn AB
Befolkningsprognos 2020-2029
Sammanställning över kommunala och fristående grundskolor i Ulricehamns kommun
Kartor

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Montessori Ekhagen Ulricehamn AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en
fristående grundskola i Ulricehamns kommun tillstyrks.

Deltar inte i beslutet
Klas Redin (S), Emma Claesson (S) och Inga-Kersti Skarland (S) avstår från att delta i
beslutet.

Förslag till beslut på mötet
Sebastian Gustavsson (M) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till
beslut.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 40 av 47

Beslut lämnas till
Skolinspektionen
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef Grundskola

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 41 av 47

§ 109 Svar på granskningsrapport av planprocessen

§ 109/2021

Svar på granskningsrapport av planprocessen
Dnr 2020/627

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om
kommunens planprocess och översänder svaret till revisorerna.

Sammanfattning
2020-11-24 inkom rapport om granskning av planprocessen. Rapporten är sammanställd av
KPMG efter uppdrag från kommunens revisorer.
Förvaltningen bedömer att rapporten i stort stämmer överens med den syn som
förvaltningen har över planprocessen. Förvaltning tycker det är glädjande med den positiva
återkoppling kommunen får på bland annat planbeskedsprocessen, planhandboken och våra
faktureringsrutiner. Förvaltningar arbetar ständigt med att förbättra planprocessen och de
rekommendationer som lämnas har redan åtgärdats eller håller på att åtgärdas.
Förvaltningen är frågande till rapportens fokus på markanvisningsprocessens påverkan på
planprocessen då kommunens samtliga markanvisningar hittills har genomförts på
detaljplanerad mark. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en
ändamålsenlig och effektiv planprocess vilket således inte påverkats av markanvisningar.
Förvaltningen ser att kommunens förutsättningar att leverera de detaljplaner som efterfrågas
påverkas av förvaltningens kvalitet- och utvecklingsarbete, men även hur mycket resurser
som avsätts för planarbetet.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-03-15 från samhällsbyggnadschef
Följebrev granskning av planprocessen
Revisionsrapport - Granskning av planprocessen

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om
kommunens planprocess och översänder svaret till revisorerna.

Beslut lämnas till
Revisionen
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Hemsidan

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 42 av 47

§ 110 Svar på medborgarförslag om en ny modern iläggningsplats för båtar och
dylikt

§ 110/2021

Svar på medborgarförslag om en ny modern
iläggningsplats för båtar och dylikt
Dnr 2020/430

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en ny iläggningsplats på platsen inte
bedöms vara lämpligt då det dels skulle innebära ett stort ingripande i strandskyddet och
dels att det är för grunt på platsen.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige förslår Tomas Svenningsson att en ny,
modern och flerfilig iläggningsplats för båtar och dylikt anläggs mellan Prångens camping,
gamla RV40 och Brunnvägen. Parkering skulle även finnas i anslutning till detta.
Att anlägga en ny iläggningsplats mellan Prången och Brunnvägen bedöms inte som lämpligt.
Dels för att det skulle innebära ett stort ingripande i strandskyddet och dels att det är för
grunt på platsen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-09 från samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om en ny modern iläggningsplats för båtar och dyligt

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en ny iläggningsplats på platsen inte
bedöms vara lämpligt då det dels skulle innebära ett stort ingripande i strandskyddet och
dels att det är för grunt på platsen.

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 43 av 47

§ 111 Svar på medborgarförslag om porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk
och digitala enheter i kommunen

§ 111/2021

Svar på medborgarförslag om porrfilter/teknisk
lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i
kommunen
Dnr 2019/519

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget första yrkande anses vara tillgodosett med hänvisning till de tekniska
åtgärder som förvaltningen genomfört.
Medborgarförslaget andra yrkande avslås med hänvisning till lagstridighet.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Linda Wilhelmsson kommunfullmäktige besluta att:
1. Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens
öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.
2. Inför porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk,
på kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex.
privat mobiltelefon på de verksamheter som kommunen är huvudman där barn
vistas: till exempel: förskolor, skolor, fritids, bibiliotek(!).
Förslaget består av två yrkanden.
Första delen föreslår en rent teknisk lösning. Webbplatser med pornografiskt innehåll
blockeras redan idag av kommunen brandvägg. Förslaget är tillgodosett.
Andra yrkandet delas upp i fyra delar.
Utrustning som kommunen låter elever använda i undervisningen. Användningen regleras av
avtal i vilket stötande innehåll inte är tillåtet. Skrivningen ”stötande” täcks in enligt
förvaltningens bedömning i medborgarförslagets beskrivning av pornografi.
Användningen av internet i tjänsten regleras av avtal mellan anställd och arbetsgivare i vilket
det stipuleras att utrustningen ska användas på ett sådant sätt som är till nytta för
arbetsgivaren. Konsumtion av pornografi är inte till nytta för arbetsgivaren.
Privatpersoner som vistas i kommunens lokaler. Kommunfullmäktige kan inte genom policy
eller på annat sätt utifrån bestämmelserna i regeringsformen 2 kap 1§ begränsa tillgången till
information på privat utrustning oavsett var användningen sker.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 44 av 47
Information som medarbetare eller elever söker på privatägd utrustning under arbetstid eller
skoltid. Även i denna del skyddas den enskildes privatliv av regeringsformens 2 kap 1§.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-03-11 från kanslichef
Medborgarförslag om porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i
kommunen

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget första yrkande anses vara tillgodosett med hänvisning till de tekniska
åtgärder som förvaltningen genomfört.
Medborgarförslaget andra yrkande avslås med hänvisning till lagstridighet.

Beslut lämnas till
Kanslichef
Linda Wilhelmsson

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 45 av 47

§ 112 Svar på medborgarförslag om att så ängsblommor för att gynna bin och
humlors livsmiljö

§ 112/2021

Svar på medborgarförslag om att så ängsblommor för
att gynna bin och humlors livsmiljö
Dnr 2020/469

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till den utvärdering av ytor
som förvaltningen ska genomföra under 2021.

Sammanfattning
Inger Hjalmarsson och Christina Andersson föreslår i ett medborgarförslag 2020-09-10 att
så slänten intill idrottsvägen mot Lassalyckan med ängsblommor för att gynna bin och
humlors livsmiljö samt glädja människor. Vidare menar Inger och Christina att kommunen
har många fler ytor som skulle kunna nyttjas för just detta ändamål.
Enheten park och skog har redan under 2019 börjat ställa om flera gräsytor till höggräs och
ängsmark. Under 2020 fick förvaltningen ett budgetuppdrag om att öka den biologiska
mångfalden vilket gjort att mängden ytor med höggräs och ängsmark ökat ytterligare. Under
2021 kommer förvaltningen att utvärdera om fler ytor ska nyttjas som ängsmark, bland annat
slänten intill idrottsvägen mot Lassalyckan.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-02-16 från servicechef
Medborgarförslag om att så ängsblommor för att gynna bin och humlors livsmiljö

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till den utvärdering av ytor
som förvaltningen ska genomföra under 2021.

Beslut lämnas till
Inger Hjalmarsson
Servicechef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 46 av 47

§ 113 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-04-14

§ 113/2021

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-0414
Dnr 2020/611

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
1 Verksamhetsuppföljning, tertial 3, byggenheten och miljöenheten. Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnämnd 2021-03-03
2 Slutrapport Handlingsplan Fullföljda studier 2017–2020 Protokoll Regionstyrelsen, Västra
Götalandsregionen 2021-03-16
3 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021-02-26

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-04-14
Sida 47 av 47

§ 114 Initiativärende - Starta med byggnation av två nya skolor i centralorten

§ 114/2021

Initiativärende - Starta med byggnation av två nya
skolor i centralorten
Dnr 2021/233

Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning
Klas Redin (S) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om att två nya
högstadieskolor i centralorten prioriteras och att arbetet med projektering och byggnation av
dessa startas upp så fort som möjligt.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende - Starta med byggnation av två nya skolor i centralorten

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

