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§ 146 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 146/2021 
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Med nedanstående förändringar fastställs ärendelistan. 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om att det har inkommit ett initiativärende. Initiativärendet är från 
Dan Ljung (V) om att tillföra medel till byte av bryggor vid badplatsen vid Stora Björken. Dan 
Ljung (V) presenterar ärendet. Ärendet läggs till som ärende 31 på dagordningen. 
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§ 147 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 147/2021 
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om möten och händelser 
som varit sedan förra kommunstyrelsemötet.  
 
Liselotte Andersson (C) informerar om händelser och aktiviteter från Sjuhärads 
Samordningsförbund.  
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§ 148 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 148/2021 
 

Förvaltningens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 149 Valärende 

  
 
 
§ 149/2021 
 

Valärende 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Punkten ”Valärende” läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
Det finns inga valärenden till dagens möte.  
 
Ordförandens förslag till beslut 
Punkten ”Valärende” läggs till handlingarna.  
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§ 151 Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 151/2021 
 

Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst 
Dnr 2021/223 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2021-03-26       
§ 431 beslutat att godkänna årsredovisningen för år 2020 och att översända den till 
medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-20 från kanslichef 
2 Protokollsutdrag 
3 Årsredovisning 2020 
4 Internkontrollrapport 
5 Revisionsberättelse 2020 
6 Bilaga till revisionsberättelse, PwC 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.  
 
Jäv 
Sebastian Gustavsson (M) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet.  Catharina Örtendahl Rylid (M) går in som ersättare för 
Sebastian Gustavsson (M).   
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§ 152 Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 152/2021 
 

Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2021/267 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beslutade 2021-03-26 § 14 att 
fastställa årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen för år 2020 och att överlämna 
densamma till medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-03 från kanslichef 
2 § 14 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2020, underskrivet 
3 Årsredovisning 2020 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
4 Rapport Revisorernas granskning av SÄRF årsredovisning 2020 
5 Revisionsberättelse 2020 inscannad 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.  
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§ 153 Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 SoL och LSS 

  
 
 
§ 153/2021 
 

Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 SoL och LSS 
Dnr 2021/265 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-30 från socialchef 
2 Rapport Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 SoL och LSS 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
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§ 154 Budget och verksamhetsuppföljning april 2021 

  
 
 
§ 154/2021 
 

Budget och verksamhetsuppföljning april 2021 
Dnr 2021/260 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2021. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till +47,7 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2021 är 
följaktligen 29,7 mnkr bättre än budget.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till 2,8 mnkr vid årets slut.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 26,9 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror 
till största delen på ökade skatteintäkter enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt 
exploateringsintäkter som beräknas komma in under året.  
 
Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 14,9 mnkr (2020: 58,6 mnkr). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-10 från ekonomichef 
2 Budgetuppföljning april 2021 slutlig 
3 Månadsrapport_2021-04-30_riskkontroll 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per april 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
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§ 155 Tilläggsbudget 2021 

  
 
 
§ 155/2021 
 

Tilläggsbudget 2021 
Dnr 2021/333 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Den ekonomiska ramen för sektor lärande utökas med 1,3 mnkr för 2021. 
 
Sammanfattning 
Då Migrationsverkets avveckling av asylboenden inom Ulricehamns kommun med kort 
varsel får en omfattande påverkan på sektor lärandes verksamhet, utökas sektorns ram med 
1,3 mnkr för 2021. Summan motsvarar det bortfall av statsbidrag som sektorn har räknat 
med i sin budget för 2021. På så sätt möjliggörs en lugnare takt gällande de nödvändiga 
anpassningar verksamheterna behöver genomföra utifrån nya förutsättningar. 
 
Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2021 avseende finansiella intäkter. 
 
Noteras att det budgeterade resultatet för 2021 därmed är oförändrat. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-28 från ekonomichef 
  
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Den ekonomiska ramen för sektor lärande utökas med 1,3 mnkr för 2021. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) och Klas Redin (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 156 Upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem för biblioteken i 
Boråsregionens kommuner 

  
 
 
§ 156/2021 
 

Upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem för 
biblioteken i Boråsregionens kommuner 
Dnr 2021/290 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns bibliotek går vidare och upphandlar ett nytt biblioteksdatasystem vilket innebär 
en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Kostnadsfördelningsmodellen 85/15, där 85% av kostnaderna i biblioteksklustret delas 
utifrån befolkningsmängd och 15% delas lika mellan deltagande kommuner. 
 
Sammanfattning 
De kommersiella biblioteksdatasystem som finns för svenska folkbibliotek ägs idag av ett och 
samma företag, det företaget har beslutat att lägga ned båda sina befintliga system och 
istället erbjuda ett helt nyutvecklat system. Det innebär att alla kommuner i Boråsregionens 
kommunalförbund behöver skaffa ett nytt system inom några få år. 
För att stärka samarbetet inom Boråsregionen och för att maximera nyttan för 
biblioteksanvändarna inom hela kommunalförbundet vill biblioteken skapa ett nytt 
bibliotekskluster, så att det går att låna och lämna fritt inom hela delregionen. Biblioteken i 
kommunalförbundet kommer att dela fler resurser med varandra och på så sätt kunna stötta 
varandra och utveckla biblioteken tillsammans. 
Då alla ändå måste byta system är det här ett gyllene tillfälle att skapa ett delregionalt 
bibliotekskluster. För att kunna gå vidare till upphandling av system krävs ett politiskt beslut 
om att upphandla ett nytt system och att gå vidare med klusterbildningen. 
Föreslagen kostnadsmodell är den som är vanligast att använda sig av. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-07 från servicechef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns bibliotek går vidare och upphandlar ett nytt biblioteksdatasystem vilket innebär 
en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Kostnadsfördelningsmodellen 85/15, där 85% av kostnaderna i biblioteksklustret delas 
utifrån befolkningsmängd och 15% delas lika mellan deltagande kommuner. 
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§ 157 Ansökan om investeringsmedel till projektering nybyggnad boendedelar 
Ryttershov 

  
 
 
§ 157/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel till projektering 
nybyggnad boendedelar Ryttershov 
Dnr 2020/672 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Nybyggnad boendedelar Ryttershov i 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av 
boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera fram 
förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad (all projektering genomförs av beställaren).  
 
Bedömningen är att förfrågningsunderlag kan vara klart hösten 2021 och därefter kan 
anbudsförfrågan ske med byggstart våren 2022. Troligtvis genomförs byggnationen i fyra 
etapper och med en byggtid på fyra till fem år. 
Vid byggnation av nya boendedelar på Ryttershov behöver särskild hänsyn tas till att det skall 
bli ett demenscentrum. Lokalernas utformning ska stödja arbetssätt som visat sig bevara 
fysiska och kognitiva funktioner hos personer med demens. Nya Ryttershov demenscentrum 
som nu planeras kommer också vara ett kunskapscentrum som ska vara till stöd även för 
övriga boenden i kommunen där personer med demens bor.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-05 från servicechef 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Nybyggnad boendedelar Ryttershov i 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 
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§ 158 Ansökan om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4 

  
 
 
§ 158/2021 
 

Ansökan om investeringsmedel till ombyggnad av 
Verktyget 4 
Dnr 2021/59 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Lokalanpassning Maskinvägen 6 i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav för fastighetsskötare, 
vaktmästare, snickare och personal inom service- och skogslag.  
 
Lokalerna används till viss del redan idag och det finns kontor i byggnaden som kan fortsätta 
användas som förut men de är inte fullt ut anpassade till verksamheternas behov. För att 
kunna flytta in snickarna och park och skog samt tillgodose de behov och arbetsmiljökrav 
som finns behöver följande delar tillskapas: 
 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare 
 Snickeri och förråd för snickare 
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer 
 Förråd och verkstadslokaler för park och skog 
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute 

 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-20 från servicechef 
2 Investeringskalkyl till ombyggnad av Verktyget 4 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Lokalanpassning Maskinvägen 6 i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
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§ 159 Antagande av VA-översikt strategisk VA-plan 

  
 
 
§ 159/2021 
 

Antagande av VA-översikt strategisk VA-plan 
Dnr 2019/70 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet VA-översikt - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  
 
Sammanfattning 
I VA-översikten beskrivs en nulägesbild över kommunens vatten- och avloppshantering. I 
översikten är den kunskap sammanställd som finns i kommunen gällande VA-frågor och 
vattenresurser. Det går att läsa hur nuvarande VA hanteras i kommunen och hur dricksvatten 
och avloppsvatten fungerar. Vidare redogörs för hur grundvatten och ytvatten i kommunen 
klassas, samt för risker och styrkor med nuläget inom och utanför kommunalt 
verksamhetsområde för VA.  
 
Översikten utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska vara integrerad i 
kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga planer. Översikten 
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-översikt, en VA-policy 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-översikten, ett för VA-
policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 från samhällsbyggnadschef 
2 VA-översikt strategisk VA-plan 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet VA-översikt - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  
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§ 160 Antagande av delplaner strategisk VA-plan 

  
 
 
§ 160/2021 
 

Antagande av delplaner strategisk VA-plan 
Dnr 2019/70 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Delplaner - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  
 
Sammanfattning 
Delplanerna syftar till att skapa en kontinuerlig och ändamålsenlig VA-planering för att få en 
helhetssyn över VA-frågorna och för resurssättning och långsiktig planering. I de olika 
delplanerna beskrivs den kommande planeringen inom det område som delplanen gäller. 
Varje delplan innehåller en konsekvensanalys av att genomföra VA-planen jämfört med att 
fortsätta med dagens arbetssätt. Under arbetets gång har åtgärder som behöver vidtas 
framöver identifierats. Dessa har samlats i en åtgärdsplan som kommer finnas tillgänglig för 
det interna arbetet med VA-planeringen. 
 
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-översikt, en VA-policy 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-översikten, ett för VA-
policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor. Delplanedokumentet utgörs i sin tur av 
VA-utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen, plan för enskilt VA och riktlinjer 
för dagvattenhantering. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 från samhällsbyggnadschef 
2 Delplaner strategisk VA-plan 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Delplaner - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  
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§ 161 Svar på motion om beredningars betydelse i den demokratiska 
beslutsprocessen 

  
 
 
§ 161/2021 
 

Svar på motion om beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen 
Dnr 2017/274 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i 
den nuvarande politiska organisationen och till demokratiberedningens pågående arbete.   
 
Sammanfattning 
Arne Sjögren (V) föreslog i en motion 2017-03-28 att kommunfullmäktige skulle besluta att 
revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen.  
 
Då beredningar i dess dåvarande form inte återfinns i den nuvarande politiska 
organisationen och pågående demokratiberednings arbete för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation föreslås att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-23 från kanslichef 
2 Motion om beredningars betydelse i den demokratiska beslutsprocessen 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i 
den nuvarande politiska organisationen och till demokratiberedningens pågående arbete.   
 
Förslag till beslut på mötet 
Dan Ljung (V) yrkar bifall till motionen.  
 
Wiktor Öberg (M) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Dan Ljungs (V) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut eller 
enligt Dan Ljungs (V) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
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Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut 
Nej-röst för Dan Ljungs (V) förslag till beslut 
 
Omröstningsresultat  
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsens enligt ordförandens förslag till 
beslut.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Klas Redin S X   
Mikael Dahl C X   
Emma Claesson  S X   
Niclas Sunding SD  X  
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M  X  
Lisa Åkesson NU X   
Inga-Kersti Skarland S X   
Dan Ljung V  X  
Mats Bogren NU X   
Cristina Bernevång KD X   
Adela Brkic Carlsson L X   
Aila Kiviharju SD  X  
Wiktor Öberg M  X  
Roland Karlsson C X   
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§ 162 Svar på motion gällande partistöd 

  
 
 
§ 162/2021 
 

Svar på motion gällande partistöd 
Dnr 2020/550 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att 
möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara 
av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi 
i stort. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att det kommunala 
partistödet i Ulricehamn sänks. Grundstödet föreslås sänkas med 10 % och mandatstödet 
sänks utifrån antal mandat, detta med hänsyn till pandemins effekter på kommunens 
ekonomi. 
 
I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt  
bidrag och annat stöd till politiska partier. Dessa regler innebär bland annat ett krav på att 
partierna årligen redovisar vad partistödet har använts till. Kommunfullmäktige har 
möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar. Huvudsyftet 
med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

 
Förvaltningen ser det kommunala partistödet som en viktig del i partiernas arbete med att 
stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara av större vikt än den relativt 
marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi i stort.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-16 från kanslichef 
2 Motion gällande partistöd 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att 
möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara 
av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi 
i stort. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång  
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Niclas Sundings (SD) förslag till beslut. Ordföranden finnes att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 
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§ 163 Svar på motion om psykiatriboende 

  
 
 
§ 163/2021 
 

Svar på motion om psykiatriboende 
Dnr 2020/656 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och 
det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för 
målgruppen. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist 
(M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett 
psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform.  
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett, med hänvisning till att det 
befintliga boendet och det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som 
kommunen har för målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 från socialchef 
2 Motion om psykiatriboende 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och 
det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för 
målgruppen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 164 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-06-03 

  
 
 
§ 164/2021 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-06-03 
Dnr 2021/82 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 199/2021, 226/2021, 244/2021, 263/2021, 267/2021, 271/2021 

2021/171, 2021/171, 2021/171, 2021/171, 2021/65 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer eller motsvarande 
Enhetschef 2021-04-14, 2021-04-21, 2021-04-28, 2021-03-05 
Socialchef 2021-04-23 
Gatuingenjör 2021-05-04 

2.4 Nr 214/2021 
2020/3 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2021-04-16 

2.15 Nr 276/2021 
2021/282 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-05-05 

2.17 Nr 207/2021, 248/2021, 269/2021 
2020/635, 2020/635, 2021/275 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-04-16, 2021-05-03 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 225/2021 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2021-04-21 

4 Upphandlingsärenden 
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5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 273/2021, 274/2021 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-05-05, 2021-05-03 

5.3 

Nr 237/2021, 239/2021 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-23 

5.8 

Nr 238/2021 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04-23 

5.14 

Nr 279/2021, 280/2021, 281–282/2021, 283–284/2021, 285/2021, 286/2021, 
287/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-04 26, 2021-04-28, 2021-05-05, 2021-05-
06, 2021-03-26, 2021-04-15, 2021-04-22 

5.19 

Nr 186/2021, 259/2021 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2021-01-11, 2021-04-29 

5.21 

Nr 241/2021 
2021/249 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats sam beslut om tilldelning av 
torgplats 
Exploateringshandläggare 2021-04-27 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 

7.1 

Nr 197/2021 
Inköp, gallring, avyttring av konstverk samt mottagande av gåva 
Verksamhetschef 2021-04-09 

8 Personalärenden 

8.1 

Nr 198/2021, 200/2021, 201/2021, 204/2021, 205/2021, 206/2021, 208/2021, 
215/2021, 216–217/2021, 218/2021, 220/2021, 235/2021, 240/2021, 260/2021, 
266/2021, 268/2021, 272/2021, 287/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-04-14, 2021-03-03, 2021-03-12, 2021-04-13, 2021-04-01, 2021-
04-06, 2021-05-03, 2021-04-19. 2021-04-09, 2021-04-13, 2021-04-19, 2021-04-
28, 2021-04-29, 2021-04-30, 2021-05-03 
Verksamhetschef 2021-04-29 

8.4 

Nr 213/2021 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. / 
Fastställande av lönetillägg. 
HR-chef 2021-04-09 

8.8 

Nr 187/2021, 188–190/2021, 191/2021, 192/2021, 193–195/2021, 296/2021, 
202/2021, 203/2021, 209/2021, 210/2021, 211/2021, 212/2021, 219/2021, 
221/2021,  
222–223/2021, 236/2021, 243/2021, 249/2021, 250/2021, 251/2021, 252/2021, 
253/2021, 254/2021,255/2021, 256/2021, 257/2021, 258/2021, 264-265/2021, 
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270/2021, 277/2021, 278/2021 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-04-07, 2021-04-09, 2021-03-30, 2021-03-08, 2021-03-23, 
2021-04-13, 2021-03-24, 2021-04-13, 2021-04-12, 2021-04-15, 2021-03-31, 
2021-04-16, 2021-04-12, 2021-04-15, 2021-04-19, 2021-04-19, 2021-04-15, 
2021-04-26, 2021-04-23, 2021-04-20, 2021-04-27, 2021-04-28, 2021-04-27, 
2021-04-30, 2021-04-29, 2021-04-30,  
2021-04-30, 2021-04-21, 2021-05-05, 2021-05-06 
Tf verksamhetschef 2021-04-26 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.1 245–247/2021 

2021/259 
Avge yttrande till Trafikverket och söka bidrag/medfinansiering hos trafikverket 
Sektorchef 2021-04-30 

11.9 Nr 261–262/2021 
Teckna avtal avseende beställning mellan kommun och UEAB inom beslutad 
investerings- eller driftbudget 
Sektorchef 2021-05-03 

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

13 Anmälan till överförmyndare 

13.1 

Nr 224/2021 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Biståndshandläggare 2021-04-14 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 227–231/2021, 232/2021, 233–234/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Tf verksamhetschef 2021-03-18, 2021-03-08, 2021-03-18 

22.2 

Nr 242/2021, 275/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Tf verksamhetschef 2021-04-23, 2021-04-20 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 165 Intern kontrollplan för 2021 

  
 
 
§ 165/2021 
 

Intern kontrollplan för 2021 
Dnr 2021/281 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Intern kontrollplan 2021 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2021 utifrån genomförda 
riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2021 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-04 från kommunchef 
2 Intern kontrollplan 2021 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Intern kontrollplan 2021 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Författningshandboken 
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§ 166 Planprioriteringslista hösten 2021 

  
 
 
§ 166/2021 
 

Planprioriteringslista hösten 2021 
Dnr 2021/213 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vedåsla 17:1, m.fl. 
“Förskola Dalum”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa 
förutsättningar för en ny förskoleverksamhet tillsammans med bostäder. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Hester 5:7 ”Hester 
etapp 3”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa mer industrimark 
och möjliggöra för etablering av en mottagningsstation.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl. 
"Del av Handelsträdgården". Detta med inriktning att ändra befintlig detaljplan efter 
marknadens behov. 
 
Planuppdraget Vedåsla 17:12 och 17:43 avslutas då detta område ingår i detaljplanen Vedåsla 
17:1, m.fl. “Förskola Dalum”. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:86 m.fl. "Entré Ulricehamn" avslutas då planerade ändringar i 
gatunätet omhändertas i andra detaljplaner. 
 
Planuppdraget Tingslyckan 8 avslutas eftersom intentionerna med området ej fastställts. 
 
Planuppdraget Ubbarp 8:23 m.fl. "Återvinningsstation Övreskog" avslutas på grund av att 
det inte förväntas kunna prioriteras det kommande året baserat på resurser, vilket innebär 
att det då varit inaktivt i fem år.  
 
Detaljplanen för Brunnsnäs 2:10 läggs till på listan för pågående planer på plats 21. 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen. 
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Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-30 från samhällsbyggnadschef 
2 Följebrev Planprioritering hösten 2021 
3 Planprioriteringslista hösten 2021 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vedåsla 17:1, m.fl. 
“Förskola Dalum”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa 
förutsättningar för en ny förskoleverksamhet tillsammans med bostäder. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Hester 5:7 ”Hester 
etapp 3”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa mer industrimark 
och möjliggöra för etablering av en mottagningsstation.  
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl. 
"Del av Handelsträdgården". Detta med inriktning att ändra befintlig detaljplan efter 
marknadens behov. 
 
Planuppdraget Vedåsla 17:12 och 17:43 avslutas då detta område ingår i detaljplanen Vedåsla 
17:1, m.fl. “Förskola Dalum”. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:86 m.fl. "Entré Ulricehamn" avslutas då planerade ändringar i 
gatunätet omhändertas i andra detaljplaner. 
 
Planuppdraget Tingslyckan 8 avslutas eftersom intentionerna med området ej fastställts. 
 
Planuppdraget Ubbarp 8:23 m.fl. "Återvinningsstation Övreskog" avslutas på grund av att 
det inte förväntas kunna prioriteras det kommande året baserat på resurser, vilket innebär 
att det då varit inaktivt i fem år.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar att detaljplanen för Brunnsnäs 2:10 bör inte läggas som vilande då 
det är en allt för viktig plan för att avvakta med. Genom att ha med den på listan så går det 
göra det man kan i väntan på planprogrammet för hela Brunnsnäs skall bli klart, och således 
kan vi avyttra gården så snart som möjligt. Helt i enlighet med kommunfullmäktiges fattade 
beslut som tog i samband med köpet. Vi yrkar därför att: 
- detaljplanen för Brunnsnäs 2:10 läggs till på listan för pågående planer på plats 21.  
 
Klas Redin (S), Dan Ljung (V), Niclas Sunding (SD) och Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall 
till Wiktor Öbergs yrkande.  
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Beslutsgång  
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Wiktor Öbergs (M) 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Wiktor Öbergs (M) 
yrkande. 
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen med den justeringen kan besluta enligt 
ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 167 Besöksnäringsstrategi 2025 Boråsregionen 

  
 
 
§ 167/2021 
 

Besöksnäringsstrategi 2025 Boråsregionen 
Dnr 2021/268 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Besöksnäringsstrategi 2025 Boråsregionen antas. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 
den 16 april 2021 att rekommendera medlemskommunerna att anta Besöksnäringsstrategi 
Boråsregionen Sjuhärad 2025 samt att ge förbundskansliet i uppdrag att utreda formerna för 
genomförandet av strategin.  
 
Strategins positionsteman och strategier är väl valda och av vikt för besöksnäringen, för den 
regionala utvecklingen och för Ulricehamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 från kommunchef 
2 Protokollsutdrag § 20 210416 Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
3 Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Besöksnäringsstrategi 2025 Boråsregionen antas. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
NUAB Camilla Palm, Helena Haglund  
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§ 168 Samråd detaljplan för del av Ubbarp 8:16 "Rönnåsens industriområde 
etapp 2", Ulricehamn 

  
 
 
§ 168/2021 
 

Samråd detaljplan för del av Ubbarp 8:16 "Rönnåsens 
industriområde etapp 2", Ulricehamn 
Dnr 2018/786 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsens industriområde etapp 2” skickas ut på 
samråd. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är säkerställa den kommunala översiktsplanens intentioner om att 
bidra till en utvidgning av det befintliga industriområdet Rönnåsens industriområde med 
industrier, lager, verksamheter och volymhandel öster ut. Befintliga naturvärden inom 
sumpskogsområdet säkerställs i detaljplanen och ett område för en framtida förbifart som 
förbinder väg 157 med riksväg avsätts. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-04-28 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning samråd för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsens industriområde etapp 2, 

Ulricehamn 
3 Plankarta samråd för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsens industriområde etapp 2, 

Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsens industriområde etapp 2” skickas ut på 
samråd. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 169 Planbesked Timmele 9:37 Vist 904 Gunnagården Timmele 

  
 
 
§ 169/2021 
 

Planbesked Timmele 9:37 Vist 904 Gunnagården 
Timmele 
Dnr 2021/156 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Negativt planbesked ges för upphävande av befintlig detaljplan för fastigheten Timmele 9:37.  
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. Kenny Nordström har inkommit med en begäran om 
planbesked för Timmele 9:37. Byggnaden står på mark som är avsedd för kontor och 
utställning för industri. Ansökan går inte i linje med varken gällande eller 
granskningsversionen av ny översiktsplan, Ulricehamn 2040, där området är utpekat som 
industri.  
 
Den samlade bedömningen är att det är olämpligt att upphäva den del av detaljplan på 
Timmele 9:37 som begäran om planbesked omfattar, då bostäder inte är lämpligt i nära 
anslutning till industriverksamhet. Enligt länsstyrelsens upphävande av del av detaljplan för 
Timmele 9:38, Prästegården, är det förenat med risk för hälsa och säkerhet att använda 
Prästegården som bostad. Byggnaden på Timmele 9:37, som är granne med Prästegården, är 
därmed lika olämplig som bostad.  
 
Att endast upphäva del av planen för Timmele 9:37 gör inte fastigheten lämplig som bostad, 
utan detta behöver utredas i ett planarbete. I ett planarbete behöver industriverksamheten 
tas om hand och även kulturmiljön i området säkerställas. Detta innefattar, utöver Timmele 
9:37, troligen fastigheterna Timmele 2:22 (industriverksamheten öster om Ätran), Timmele 
9:38 (Prästegården), Timmele 17:1 och 23:1 (kyrkan). För att en ny detaljplan ska kunna 
upprättas behövs en ny begäran om planbesked lämnas in från samtliga berörda 
fastighetsägare. Det är dock inte troligt att det kommer resultera i att bostäder anses som 
lämpligt då industriverksamheten är väl placerad i relation till Timmele och i kommunen. 
Vid eventuell planering av ny detaljplan krävs en konsekvensanalys av området med en 
djupare analys om industrins betydelse för samhället. 
 
Avgiften för planbesked med liten åtgärd är 14 280 kronor, enligt gällande taxa. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Utredning planbesked Timmele 9:37 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Negativt planbesked ges för upphävande av befintlig detaljplan för fastigheten Timmele 9:37.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar att positivt planbesked ges för upphävande av befintlig detaljplan för 
fastigheten Timmele 9:37. För att ytterligare utreda frågan och ge Kenny Nordström 
möjlighet att ta ställning till det fortsatta arbetet.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Wiktor Öbergs (M) förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 170 Planbesked Arnabo 1:20, Vings backa 154, Hökerum 

  
 
 
§ 170/2021 
 

Planbesked Arnabo 1:20, Vings backa 154, Hökerum 
Dnr 2020/615 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Arnabo 1:20. 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta 
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om 
att inleda en sådan planläggning. Anders Petersson har inkommit med en begäran om 
planbesked för Arnabo 1:20. Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan. 
Planområdet ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och ingår i granskningsförslaget till 
kommande översiktsplan Ulricehamn 2040 som sammanhållen bebyggelse, vilket är i linje 
med ansökan om bostadsändamål.  
 
Förvaltningens samlade bedömning är att det finns speciella omständigheter på platsen som 
måste utredas vidare men ser stora värden i privata initiativ i kransorterna och är villiga att 
starta ett planärende. En förutsättning för att inleda detaljplanearbete enligt inkommen 
begäran om planbesked är att områdets föreslagna användning och omfattning i den 
framtida översiktsplanen inte ändras från granskningsförslaget av den nya översiktsplanen. 
Ianspråktagandet av jordbruksmarken i planområdet kommer att vara en stor fråga och det 
finns en risk att detaljplanen inte får laga kraft. Den föreslagna användningen bostäder, gata 
och natur kommer att prövas i planarbetet men den föreslagna bebyggelsen kommer med 
avseende på de höga naturvärdena i området med stor sannolikhet behöva justeras något, 
med följden att ytan för bostadsändamål minskar. 
 
Planarbete kan först inledas efter att den framtida översiktsplanen Ulricehamn 2040 har fått 
laga kraft, då områdets föreslagna användning och omfattning inte är fastställt i den framtida 
översiktsplanen förrän den fått laga kraft. Planstart kan tidigast påbörjas kvartal två 2022. 
Ungefärlig tid för färdig detaljplan efter planstart är ett och ett halvt år till två år. Avgiften för 
planbesked för liten åtgärd är 14 190 kronor enligt, enligt gällande taxa när begäran om 
planbesked inkom. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-04-28 från samhällsbyggnadschef 
2 Utredning planbesked Arnabo 1_20, Vings Backa 154, Hökerum 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Arnabo 1:20. 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 171 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 från Kvinnojouren och 
Tjejjouren 

  
 
 
§ 171/2021 
 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 från 
Kvinnojouren och Tjejjouren 
Dnr 2021/203 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2021 med 12 kronor per invånare, totalt 
296 448 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2021 för individ- och familjeomsorgen. 
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för 
2021. Kvinnojouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer. 
Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och Ulricehamns 
kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinnojouren finansierar sin verksamhet i första hand 
genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren i Borås ansökan om 
verksamhetsbidrag för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-15 från socialchef 
2 Ansökan från Kvinnojouren & Tjejjouren, Borås, om verksamhetsbidrag för 2021 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2021 med 12 kronor per invånare, totalt 
296 448 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2021 för individ- och familjeomsorgen. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kvinnojouren i Borås 
Socialchef 
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§ 172 Svar på medborgarförslag om flerbostadshus/trygghetsboende 

  
 
 
§ 172/2021 
 

Svar på medborgarförslag om 
flerbostadshus/trygghetsboende 
Dnr 2020/487 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås gällande detaljplaneläggning av trygghetsboende på föreslagen 
plats med hänvisning till att en sådan exploatering inte kan motiveras utifrån miljöbalken 3 
kap. 4§ eftersom annan mark som inte innebär ianspråktagande av jordbruksmark kan 
tillgodose behovet.  
 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett gällande att köpa in nödvändig privat mark 
nedanför Hökerumsgården i Hökerum med hänvisning till att kommunen redan äger 
marken.  
 
Medborgarförslaget avslås gällande att skapa möjligheter att komma igång med byggnation 
under 2021 med hänvisning till att beslut om budgetuppdraget väntas till våren 2021.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing, 
Gunnel Magnusson, Jan-Erik Magnusson, Gustav Liberg, Peter Eggers och Terese Tyrén att 
kommunen köper in nödvändig privat mark nedanför Hökerumsgården i Hökerum, att 
kommunen startar ett planarbete omgående och skapar möjligheter att komma igång med 
byggnation under 2021.  
 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan. För närvarande revideras den nya översiktsplanen efter 
genomfört samråd och inför kommande granskning. Kommunen ställer sig i 
samrådsförslaget positiv till att det byggs bostäder i Hökerum.  
 
Platsen som föreslås för trygghetsboende ligger på kommunalägd mark. Platsen bedöms som 
olämplig eftersom det är jordbruksmark och inte kan motiveras utifrån miljöbalken 3 kap. 
4§. Trygghetsbostäder bedöms kunna rymmas inom det som i den nya översiktsplanen 
kategoriseras som ”befintlig tätort” i direkt anslutning till Hökerumsgården, öster om det 
föreslagna området.  
 
Förvaltningen har fått i budgetuppdrag ta fram en plan för att skapa detaljplaner för 
byggande utanför centralorten. I detta uppdrag ingår att utreda och föreslå platser där 
kommunen ska ta fram nya, eller ändra, detaljplaner. Budgetuppdraget planeras färdigställas 
till årsskiftet 2020/21. Det bedöms inte som rimligt att möjliggöra föra byggklara tomter 
under 2021. 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-22 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om flerbostadshus trygghetsboende 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås gällande detaljplaneläggning av trygghetsboende på föreslagen 
plats med hänvisning till att en sådan exploatering inte kan motiveras utifrån miljöbalken 3 
kap. 4§ eftersom annan mark som inte innebär ianspråktagande av jordbruksmark kan 
tillgodose behovet.  
 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett gällande att köpa in nödvändig privat mark 
nedanför Hökerumsgården i Hökerum med hänvisning till att kommunen redan äger 
marken.  
 
Medborgarförslaget avslås gällande att skapa möjligheter att komma igång med byggnation 
under 2021 med hänvisning till att beslut om budgetuppdraget väntas till våren 2021.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tommy Johansson  
Carl-Åke Alsing Gunnel Magnusson  
Jan-Erik Magnusson  
Gustav Liberg  
Peter Eggers 
Terese Tyrén 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 173 Svar på medborgarförslag om att motorverksamhet inkorporeras i förslag 
till ny översiktsplan för Ulricehamn 2040 

  
 
 
§ 173/2021 
 

Svar på medborgarförslag om att motorverksamhet 
inkorporeras i förslag till ny översiktsplan för 
Ulricehamn 2040 
Dnr 2021/127 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas gällande att utreda om lämpliga platser finns för 
enduroverksamhet genom att förvaltningen får ett sådant uppdrag. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att inrymma motorverksamhet i den nya översiktsplanen 
med hänvisning till att processen passerat granskning, och det inte längre är möjligt att 
utreda eller göra väsentliga förändringar inom ramen för detta arbete. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hans Torsborn, som representant för 
Enduros styrelse, att förvaltningen får i uppdrag att inrymma motorverksamhet i den nya 
översiktsplanen, samt skyndsamt utreder möjligheten för Ulricehamns Motorklubb att få 
tillgång till alternativ mark som passar för enduroverksamhet.  
 
En ny kommunövergripande översiktsplan är under framtagande. För närvarande är 
förslaget ute på granskning. I detta arbete ingår att peka ut områden som kommunen anser 
lämpliga för verksamheter. Motorverksamhet lämpar sig bland annat inom det som i 
översiktsplanen kategoriseras som verksamheter, eftersom viss störning i form av exempelvis 
buller accepteras i dessa områden.  
 
Efter det att granskningsförslaget till ny översiktsplan har presenterats får inga väsentliga 
ändringar göras utan att ny gransknings genomförs. Bedömningen är att ett nytt område för 
verksamheter skulle innebära en väsentlig ändring. Hur en lokalisering lämpar i förhållande 
till översiktsplanen behöver därför bedömas i samband med utredning av platsalternativ.  
 
Ett uppdrag om att utreda lämplig lokalisering för enduroverksamhet bedöms gå i linje med 
översiktsplanens övergripande strategi Friluftsliv och folkhälsa.  
 
Förvaltningen har inget uppdrag gällande lokalisering av enduroverksamhet. Ett sådant 
behövs för att kunna starta ett grundligt utredningsarbete av lämplig lokalisering. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-29 från samhällsbyggnadschef 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

2 Medborgarförslag om att motorverksamhet inkorporeras i förslag till ny översiktsplan 
för Ulricehamn 2040 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas gällande att utreda om lämpliga platser finns för 
enduroverksamhet genom att förvaltningen får ett sådant uppdrag. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att inrymma motorverksamhet i den nya översiktsplanen 
med hänvisning till att processen passerat granskning, och det inte längre är möjligt att 
utreda eller göra väsentliga förändringar inom ramen för detta arbete. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Hans Torsborn 
Samhällsbyggnadschef 
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 Utdragsbestyrkande 

§ 174 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-06-03 

  
 
 
§ 174/2021 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-06-
03 
Dnr 2020/611 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Samverkansnämnd IT Protokoll 2021-03-19 
2 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionsprotokoll 2021-04-16 
3 Kommunstyrelsen Tranemo kommun Sammanträdesprotokoll 2021-04-26  
   § 87 Samråd översiktsplan Ulricehamns kommun KS/2020:145 
4 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Direktionsprotokoll 2021-04-23 
5 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021-04-16 
   § 22 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning 
6. Riktlinjer för utstakning och lägeskontroll Miljö- och byggnämnd 2021-05-06 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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 Utdragsbestyrkande 

§ 175 Initiativärende - Att skyndsamt tillföra medel till byte av bryggor vid 
badplatsen Stora Björken 

  
 
 
§ 175/2021 
 

Initiativärende - Att skyndsamt tillföra medel till byte 
av bryggor vid badplatsen Stora Björken 
Dnr 2021/341 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning 
Dan Ljung (V) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om att skyndsamt tillföra 
medel till byte av bryggor vid badplatsen vid Stora Björken. 
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende - Att skyndsamt tillföra medel till byte av bryggor vid badplatsen Stora 

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


