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§ 67 Information från Borås Energi och Miljö 

  
 
 
§ 67/2021 
 

Information från Borås Energi och Miljö  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Anders Fransson, projektledare på Borås Energi och Miljö, informerar och svarar på frågor 
gällande den planerade verksamheten med anledning av ansökan om tillstånd till uttag av 
vatten från Tolken. 
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§ 68 Information 

  
 
 
§ 68/2021 
 

Information 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor, 
händelser och kommande ärenden. 
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§ 69 Motion om kartlägga kommunens näringsliv till 2040 

  
 
 
§ 69/2021 
 

Motion om kartlägga kommunens näringsliv till 2040 
Dnr 2021/253 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunfullmäktiges 
presidium får i uppdrag att ta fram ett beredningsuppdrag som går ut på att kartlägga vad 
kommunens näringsliv ser för möjligheter och utmaningar fram till 2040. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Kartlägga kommunens näringsliv till 2040 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 70 Motion om utbildning i digitala system anpassad för äldre 

  
 
 
§ 70/2021 
 

Motion om utbildning i digitala system anpassad för 
äldre 
Dnr 2021/254 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S):  
 
Att snabbt utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer. 
 
Att snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer. 
 
Att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Utbildning i digitala system anpassad för äldre (S) 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 71 Motion om stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT 

  
 
 
§ 71/2021 
 

Motion om stöd till seniorer som är i behov av hjälp 
med IT 
Dnr 2021/255 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S): 
 
Att snabbt utreda behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer. 
 
Att utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av IT-
tjänster. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT (S) 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 72 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 

  
 
 
§ 72/2021 
 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors 
väg 
Dnr 2021/217 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Rosengren att hastigheten på 
Tre Rosors väg sänks till 50 km/h. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Henrik Rosengren  
Kommunstyrelsen 
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§ 73 Medborgarförslag gällande tillgänglighet vid försäljning av kommunal mark 

  
 
 
§ 73/2021 
 

Medborgarförslag gällande tillgänglighet vid 
försäljning av kommunal mark 
Dnr 2021/234 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lotta Bohman att kommunen tänker 
till innan en eventuell försäljning av kommunal mark då tillgänglighet till exempelvis 
parkeringar kan bli begränsade. Anlägg en ny parkering på kommunal mark, om sådan finns, 
i anslutning till Pinebo. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag gällande tillgänglighet vid försäljning av kommunal mark 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Lotta Bohman  
Kommunstyrelsen 
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§ 74 Medborgarförslag om fotbollsplan på gräs 

  
 
 
§ 74/2021 
 

Medborgarförslag om fotbollsplan på gräs 
Dnr 2021/240 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Markus Tarasso att det anläggs en 
fotbollsplan i gräs på den befintliga fotbollsplan som finns på Nedre Fredriksberg. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om fotbollsplan på gräs 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Markus Tarasso  
Kommunstyrelsen 
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§ 75 Medborgarförslag om dygnsavgift för husbil vid Ulrikaparken 

  
 
 
§ 75/2021 
 

Medborgarförslag om dygnsavgift för husbil vid 
Ulrikaparken 
Dnr 2021/247 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göte Håkanson att det tas ut en 
dygnsavgift för husbil på den populära parkeringsplatsen vid Ulrikaparken. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om dygnsavgift för husbil vid Ulrikaparken 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Göte Håkanson  
Kommunstyrelsen 
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§ 76 Medborgarförslag om ytterligare övergångsställe på Grönahögsvägen, delen 
stadsparken - gamla Götaplatsens kiosk 

  
 
 
§ 76/2021 
 

Medborgarförslag om ytterligare övergångsställe på 
Grönahögsvägen, delen stadsparken - gamla 
Götaplatsens kiosk 
Dnr 2021/200 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ida Edberg att det görs ett 
övergångsställe till på Grönahögsvägen på den del som startar vid stadsparken och avslutas 
vid gamla Götaplatsens kiosk. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ytterligare övergångsställe på Grönahögsvägen, delen stadsparken 

- gamla Götaplatsens kiosk 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Ida Edberg 
Kommunstyrelsen 
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§ 77 Medborgarförslag om övergångsställe med refug på Grönahögsvägen 

  
 
 
§ 77/2021 
 

Medborgarförslag om övergångsställe med refug på 
Grönahögsvägen 
Dnr 2021/245 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Alexandra Lustbäck att ett 
övergångsställe med någon slags refug anläggs på Grönahögsvägen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om övergångsställe med refug på Grönahögsvägen 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
   
 
Beslutet lämnas till 
Alexandra Lustbäck  
Kommunstyrelsen 
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§ 78 Medborgarförslag om hundrastgård i Ulricehamn 

  
 
 
§ 78/2021 
 

Medborgarförslag om hundrastgård i Ulricehamn 
Dnr 2021/227 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Vilma Hermansson att det inrättas en 
hundrastgård i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hundrastgård i Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Vilma Hermansson  
Kommunstyrelsen 
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§ 79 Medborgarförslag om hundrastgård 

  
 
 
§ 79/2021 
 

Medborgarförslag om hundrastgård 
Dnr 2021/228 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jenny Nyberg att det bör inrättas en 
hundrastgård i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hundrastgård 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Jenny Nyberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 80 Medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i Ulricehamn 

  
 
 
§ 80/2021 
 

Medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/229 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Minna Frändås att det byggs en 
hundrastgård i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Minna Frändås  
Kommunstyrelsen 
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§ 81 Medborgarförslag om en hundrastgård 

  
 
 
§ 81/2021 
 

Medborgarförslag om en hundrastgård 
Dnr 2021/230 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rickard Sällberg att det inrättas en 
hundrastgård i Ulricehamn då behovet är stort. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en hundrastgård 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Rickard Sällberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 82 Medborgarförslag om hundrastgård i skogsmiljö 

  
 
 
§ 82/2021 
 

Medborgarförslag om hundrastgård i skogsmiljö 
Dnr 2021/231 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Julia Berglund att det borde finnas en 
inhägnad hundrastgård med tillgång till skogsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hundrastgård i skogsmiljö 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Julia Berglund  
Kommunstyrelsen 
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§ 83 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

  
 
 
§ 83/2021 
 

Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 
Dnr 2021/235 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mergime Harja att det bör finnas en 
hundrastgård i Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Mergime Harja  
Kommunstyrelsen 
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§ 84 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande ägandeförhållanden av 
mark längs stranden samt borttagande av allt skräp 

  
 
 
§ 84/2021 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
ägandeförhållanden av mark längs stranden samt 
borttagande av allt skräp 
Dnr 2021/257 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh (V) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om allt skräp, inte 
minst på kommunens mark, har avlägsnats? Har kommunen börjat utreda 
ägandeförhållandena och eventuell nyttjanderätt på marken mellan banvallen och sjön 
Åsunden på sträckan från staden till Skottek? 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande ägandeförhållanden av mark längs 

stranden samt borttagande av allt skräp 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna. 
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§ 85 Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2021 

  
 
 
§ 85/2021 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 
2021 
Dnr 2021/174 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 §87 
2 Tjänsteskrivelse 2021-03-16 från kanslichef 
3 Förteckning över motioner och medborgarförslag våren 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 86 Årsredovisning 2020 Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 86/2021 
 

Årsredovisning 2020 Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/42 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Årsredovisningen 2020 godkänns. 
 
Av 2020 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens 
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 §88 
2 Tjänsteskrivelse 2021-03-25 från ekonomichef 
3 Ulricehamns kommun Årsredovisning 2020 
4 Årsredovisningsbilaga planer och uppdrag 
5 Årsredovisningsbilaga Intern kontrollplan 2020 
6 Kommunens kvalitet i korthet, KKIK resultat 2020 
7 Pensionsmedelsförvaltning Årssammanfattning_2020-12-31 Söderberg & Partners 
8 Ulricehamns Stadshus AB Årsredovisning 2020 digital signerad 
9 Ulricehamns Stadshus AB Underskriven revisionsrapport 2020 
10 Ulricehamns Stadshus AB Granskningsrapport Lekmannarevision 2020 
11 UEAB Årsredovisning 2020, digitalt signerad 
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12 UEAB Granskningsrapport Lekmannarevision 2020 
13 STUBO AB Underskriven årsredovisning 2020 + granskningsrapport lekmannarevision 

2020 
14 Stubo Holding Underskriven årsredovisning 2020 
15 NUAB Underskriven årsredovisning 2020 
16 NUAB Granskningsrapport lekmannarevisionen 2020 
17 Uppföljning av folkhälsoavtal 2020 Ulricehamns kommun 
18 Grönt bokslut 2020 

 
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. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Revisorerna 
Ekonomichef 
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§ 87 Årsredovisning 2020 Sjuhärads samordningsförbund 

  
 
 
§ 87/2021 
 

Årsredovisning 2020 Sjuhärads samordningsförbund 
Dnr 2021/109 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 §89 
2 Tjänsteskrivelse 2021-03-16 från kanslichef 
3 årsredovisning_2020_fastställd_signerad scannad 
4 Revisionsberättelse Sjusam 2020_med_underskrift 
5 Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2020_slutlig 
6 Revisionsberättelse FINSAM Sjuhärad 2020_signerad 
7 E-post: Fråga om ansvarsfrihet 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 
verksamhet. 
 
Jäv 
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet.  Inger Broberg (C) 
ersätter Liselotte Andersson (C). 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sjuhärads samordningsförbund 
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§ 88 Komplettering av kommunstyrelsens reglemente 

  
 
 
§ 88/2021 
 

Komplettering av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2021/176 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 §90 
2 Tjänsteskrivelse 2021-03-17 från kanslichef 
3 Kommunstyrelsens reglemente 
  
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. 

 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
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§ 89 VA-policy - Strategisk VA-plan 

  
 
 
§ 89/2021 
 

VA-policy - Strategisk VA-plan 
Dnr 2019/70 
 
 
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 VA-
planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-policyn, ett för VA-översikten och ett som 
omfattar delplaner och bilagor. 
 
Beslutsunderlag 

 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anta policydokumentet VA-Policy – Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Verkställande direktör UEAB 
 

1 Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 §97 
2 Tjänsteskrivelse 2021-02-23 från samhällsbyggnadschef 
3 VA-policy - Strategisk VA-plan 
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§ 90 Revisionsberättelse år 2020 

  
 
 
§ 90/2021 
 

Revisionsberättelse år 2020 
Dnr 2021/237 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och kommunen årsredovisning 
godkänns. Revisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer överlämnar revisionsberättelse för år 2020 till kommunfullmäktige. 
Till revisionsberättelsen har bilagts lekmannarevisorernas granskningsrapporter och 
revisionsberättelserna för de kommunala bolagen och de sakkunnigas rapporter under året.  
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt 
de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. De tillstyrker att 
kommunens årsredovisning godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
1 Revisionsberättelse och bilagor år 2020 
2 Bilagor till revisionsberättelsen för 2020 
3 Bilaga 1 Ulricehamns Stadshus AB- granskningsrapport 2021 
4 Bilaga 2 Ulricehamns Energi AB - granskningsrapport 2020 
5 Bilaga 3 Näringsliv Ulricehamn AB - granskningsrapport2020 NUAB 
6 Bilaga 4 Svarven 3, 2021 
7 Bilaga 5 STUBO AB - granskningsrapport Stubo 
8 Bilaga 6 Stubo Holding AB 
9 Bilaga 7 Ulricehamns Stadshus AB - Revisionsberättelse 
10 Bilaga 8 Ulricehamns Energi AB - Revisionsberättelse 
11 Bilaga 9 Näringsliv Ulricehamn AB - Revisionsberättelse 
12 Bilaga 10 Svarven 3 
13 Bilaga 11 STUBO AB - Revisionsberättelse 
14 Bilaga 12 Stubo Holding AB 
15 Bilaga 13 Granskning av årsredovisning och intern kontroll 
16 Utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31 
17 Bilaga 14 Granskning av delårsrapporten 
18 Granskning av planprocessen 
19 Bilaga 15 Granskning av planprocessen 
20 Granskning av likvärdig skola 
21 Bilaga 16 Granskning av likvärdig skola 
22 Bilaga 17 Granskning av stiftelser 
 
Ordförandens förslag till beslut 
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Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet och kommunen årsredovisning godkänns. Ordföranden föreslår att 
revisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Revisorernas ordförande Lars-Erik Josefson (M) redogör för revisionsberättelserna. Det 
antecknas till protokollet att ledamöter i kommunfullmäktige inte deltar i beslutet om 
ansvarsfrihet i respektive nämnd eller fullmäktigeberedning som man är verksam i.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunens revisorer  
Kommunchef  
Ekonomichef  
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§ 91 Svar på motion om sänkt rösträttsålder 

  
 
 
§ 91/2021 
 

Svar på motion om sänkt rösträttsålder 
Dnr 2020/455 
 
 
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 

https://www.regeringen.se/remisser/2016/03/remiss-sou-20165-lat-fler-forma-framtiden/
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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. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 §91 
2 Tjänsteskrivelse 2020-12-01 från kanslichef 
3 Motion om psykiatriboende 
 
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.  
 
Förslag till beslut på mötet  
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till den tredje att-satsen i motionen: att se över och stärka 
andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i samhället.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut och Arne Franssons (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 92 Svar på motion om fler permanenta utomhusscener 

  
 
 
§ 92/2021 
 

Svar på motion om fler permanenta utomhusscener  
Dnr 2020/464 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 §92 
2 Tjänsteskrivelse 2021-03-03 från servicechef 
3 Motion om fler permanenta utomhusscener 

 
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 
Richard Hallifax (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-04-29 

 Sida 35 av 37 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 93 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Fredrik Palmqvist 

  
 
 
§ 93/2021 
 

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Fredrik 
Palmqvist 
Dnr 2021/74 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ingemar Gustafsson (SD), Lövstigen 5, 52396 Grönahög, väljs till ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25 § 49 befriades Fredrik Palmqvist (SD) 
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ersättare i 
demokratiberedningen. Valet av ny ersättare i kommunstyrelsen bordlades till 
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. På kommunfullmäktiges sammanträden 
2021-03-25 § 64 bordlades ärendet på nytt.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) förslår att Ingemar Gustafsson (SD), Lövstigen 5, 52396 Grönahög, väljs 
till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Miljö- och byggnämnd 
Kansliet (2) 
Löneassistent 
Den valda 
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§ 94 Val av ny huvudman i Ulricehamns Sparbank 2021-2025, Centerpartiet 

  
 
 
§ 94/2021 
 

Val av ny huvudman i Ulricehamns Sparbank 2021-
2025, Centerpartiet 
Dnr 2021/134 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Erik Öhlund (C), Sjöbredared 110, 523 98 Hökerum, utses till ny huvudman i Ulricehamns 
sparbank för perioden 2021-04-14 till och med 2025-03-31. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-25 § 65 valdes huvudmän till Ulricehamns 
Sparbank för perioden 2021-2025. Vid samma tillfälle beslutades att bordlägga valet av ny 
huvudman för Centerpartiet till fullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Val- och arvodesberedningens ordförande Börje Eckerlid (C) föreslår att Erik Öhlund (C), 
Sjöbredared 110, 523 98 Hökerum, utses till ny huvudman i Ulricehamns sparbank för 
perioden 2021-04-14 till och med 2025-03-31. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Vald huvudman  
Ulricehamns Sparbank 
Kanslichef 
Kansliet  
 
 
 
 


