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§ 210 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 210/2021  
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Med nedanstående ändring fastställs ärendelistan. 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om att ärende 17, Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 
2022, dras ut från ärendelistan. Det blir därmed ingen föredragning av ärendet. 
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§ 211 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 211/2021  
 

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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§ 212 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 212/2021   
 

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

  
 
 
§213/2021  
 

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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§ 214 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-09-30 

 
 
 
§ 214/2021 
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-09-30 
Dnr 2021/82  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och 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 481/2021, 482/2021, 483/2021, 492/2021, 493/2021, 513/2021, 520/2021 

Bevilja/avslåekonomiska bidrag till föreningar och institutioner eller 
motsvarande 
Verksamhetschef 2021-06-07, 2021-08-05, 2021-08-05, 2021-08-16, 2021-09-
02 
Enhetschef 2021-08-16, 2021-08-23 

2.4 Nr 484/2021, 496/2021 
2021/20, 2021/20 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2021-08-11, 2021-08-16 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 507/2021 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2021-08-20 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.10 

Nr 519/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-01 

5.14 

Nr 478/2021, 479/2021, 480/2021, 515/2021, 517/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-08-06, 2021-08-06, 2021-08-06, 2021-
08-27, 2021-08-31 
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5.21 

Nr 503/2021, 504/2021, 505/2021, 506/2021, 508/2021, 509/2021, 510/2021, 
514/2021 
2021/452, 2021/453, 2021/451, 2021/455, 2021/407, 2021/466, 2021/467, 
2021/456 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-08-04, 2021-08-05, 2021-07-19, 2021-07-
26 
Exploateringshandläggare 2021-08-19, 2021-08-20, 2021-08-27 

6 Fritidsärenden 

6.6 

Nr 518/2021 
2021/314 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2021-05-20 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 464/2021, 465/2021, 466/2021, 467/2021, 468/2021, 469/2021, 470/2021, 
474/2021, 472/2021, 473/2021, 474/2021, 475/2021, 476/2021, 477/2021, 
487/2021, 488/2021, 489/2021, 490/2021, 491/2021, 495/2021, 497/2021, 
498/2021, 499/2021, 500/2021, 511/2021, 512/2021, 516/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-05-11, 2021-05-11, 2021-05-11, 2021-06-21, 2021-06-23, 2021-
06-23, 2021-06-23, 2021-06-11, 2021-05-06, 2021-05-06, 2021-05-11, 2021-06-
02, 2021-06-07, 2021-05-06, 2021-08-11, 2021-06-21, 2021-06-07, 2021-08-13, 
2021-07-08, 2021-06-29, 2021-08-16, 2021-08-23, 2021-08-02. 2021-07-15 
Verksamhetschef 2021-07-01, 2021-06-18 

8.8 

Nr 502/2021 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-08-18 

9 Planärenden 
  

9.6 

Nr 494/2021 
2019/477 
Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan 
Enhetschef 2021-07-14 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.1 
Nr 485/2021, 486/2021 
Avgöra om en elev tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
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ämnesområden (SL 11:8) 
Verksamhetschef 2021-07-05, 2021-07-01 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 501/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Tf verksamhetschef 2021-07-07 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 215 Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 215/2021  
 

Sammanträdestider 2022 för kommunfullmöktige 
Dnr 2021/446  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:  
27 januari 
24 februari 
31 mars 
28 april 
19 maj 
22 juni (onsdag) 
29 september 
20 oktober (val av presidium) 
27 oktober 
24 november 
15 december  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i Stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:  
27 januari 
24 februari 
31 mars 
28 april 
19 maj 
22 juni (onsdag) 
29 september 
20 oktober (val av presidium) 
27 oktober 
24 november 
15 december  
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§ 216 Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2021 

  
 
 
§ 216/2021  
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
hösten 2021 
Dnr 2021/447 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Redovisningen godkänns och 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. 
Totalt, 2021-08-30 är det 46 motioner och 40 medborgarförslag som är under handläggning. 
I bifogade bilagor redovisas de motioner och medborgarförslag som överlämnats till 
kommunstyrelsen till och med 30 augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef 
2 Bilaga 1: Motioner under behandling 2021-08-30 
3 Bilaga 2: Medborgarförslag under behandling 2021-08-30 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 217 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2021 

  
 
 
§ 217/2021   
 

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2021 
Dnr 2021/481  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per augusti 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2021-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2021. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
93,5 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 18,0 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till 66,1 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2021 är följaktligen 48,1 mnkr högre än budget. 
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära en positiv avvikelse 
mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till 6,8 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms 
bli 41,3 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till högre 
skatteintäkter och statsbidrag än vad som budgeterats med. 
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 155,4 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2021 uppgår till ca 352,2 mnkr. Investeringsutfallet till och med 
augusti uppgår till 57,8 mnkr (2020: 141,3 mnkr). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-09-23 från ekonomichef 
2 Budgetuppföljning augusti 2021 
3 210917 T2 Budgetuppdrag 
4 Månadsrapport_2021-08-31_riskkontroll 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
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§ 218 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 
Minne 2020 

  
 
 
§ 218/2021 
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen 
Adolf Molanders Minne 2020 
Dnr 2021/395 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.  
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef  
2 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2020 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.  
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§ 219 Delårsrapport januari-augusti 2020 Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 219/2021  
 

Delårsrapport januari-augusti 2020 Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund 
Dnr 2021/609  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har beslutat att för egen del 
godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2020 samt att översända densamma 
till medlemskommunerna för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
1 § 54 Delårsrapport januari - augusti 2020 
2 Delårsrapport, ärendeunderlag, utskick 
3 Revisorernas utlåtande delårsbokslut 
4 Revisorernas Rapport granskning av SÄRFs delårsrapport 2020_slutlig 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 220 Revidering av arkivreglemente (2021) 

  
 
 
§ 220/2021  
 

Revidering av arkivreglemente (2021) 
Dnr 2021/394 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Arkivreglemente antas och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 
  
Sammanfattning 
Arkivreglemente anger tillsammans med arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och 
arkivförordningen (SFS 1991:446) de bestämmelser som gäller för arkivvården i Ulricehamns 
kommun. Reglementet meddelas med stöd av 16 § AL. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-25 från kanslichef 
2 Arkivreglemente (2021) 
3 Arkivreglemente (2017) 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Arkivreglemente antas och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 
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§ 221 Svar på motion gällande ägarförhållandet av marken längs stranden från 
reningsverket mot Skottek samt borttagande av allt skräp 

  
 
 
§ 221/2021  
 

Svar på motion gällande ägarförhållandet av marken 
längs stranden från reningsverket mot Skottek samt 
borttagande av allt skräp 
Dnr 2021/7  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas med hänvisning till att städåtgärder genomförts inom kommunens 
fastigheter och en sammanställning av ägarförhållandet på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden har utretts.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) på dels att kommunen 
åtgärdar så snabbt som möjligt att allt skräp inte minst på kommunens mark avlägsnas och 
dels att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek. 
 
Yrkandet om avlägsnandet av skräp från kommunens mark har vidarebefordrats till 
kommunens enhet park och skog i samband med att motionen kom in. Städåtgärder har 
genomförts och sker löpande under vår- och höstsäsong likt tidigare år. 
 
Avseende ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från 
staden till Skottek hänvisas till bifogad övergripande sammanställning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-25 från samhällsbyggnadschef  
2 Bilaga Ägareförhållande utmed banvallen 
3 Bilaga Motion gällande ägareförhållande 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas med hänvisning till att städåtgärder genomförts inom kommunens 
fastigheter och en sammanställning av ägarförhållandet på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden har utretts.  
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§ 222 Svar på motion om föreningsbidrag 

  
 
 
§ 222/2021  
 

Svar på motion om föreningsbidrag 
Dnr 2021/188  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens första yrkande, att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och 
stöd sker genom tillsättandet av en beredning, avslås med hänvisning till den breda 
förankring som förvaltningen avser att genomföra i dialog med föreningsliv och andra 
kommunala verksamheter. 
 
Motionens andra yrkande, att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån 
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken, 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M): 
- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd sker genom 
tillsättandet av en beredning. 
 - Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande bestämmelser i 
stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken. 
 
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer kommer ske genom: 
 
Bilda en arbetsgrupp – med representanter från verksamheter som delar ut kommunala 
bidrag. 
Enkät – där föreningar ges möjlighet att utifrån hur dagens system fungerar samt förslag på 
vilka förändringar de skulle vilja se utifrån sin förenings perspektiv. 
Dialogmöten – utifrån sin förenings hemvist ges föreningar möjlighet att delta i dialogmöten 
där enkäten redovisas. 
Kunskap in i utredningen – genom fördjupning i studier och rapporter samt närliggande 
kommuners erfarenheter. 
Till det planerade arbetet läggs nu även in att en politiks tillsatt referensgrupp tillsätts. 
 
Förvaltningen ser att det med planering som redovisats till politiken på kommunstyrelsens 
arbetsgrupp så uppnås redan det som motionen önskar. Yrkandet att starta en beredning 
avslås. 
 
Yrkandet att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande 
bestämmelser i stället utses en referensgrupp med referensgrupp med deltagare från 
politiken godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-17 från servicechef  
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2 Motion om föreningsbidrag 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionens första yrkande, att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och 
stöd sker genom tillsättandet av en beredning, avslås med hänvisning till den breda 
förankring som förvaltningen avser att genomföra i dialog med föreningsliv och andra 
kommunala verksamheter. 
 
Motionens andra yrkande, att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån 
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken, 
godkänns. 
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§ 223 Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 

  
 
 
§ 223/2021   
 

Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 
Dnr 2021/445  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Följande sammanträdesdagar för 2022 för kommunstyrelsen fastställs:  
13 januari 
3 februari 
10 mars 
7 april 
5 maj 
2 juni 
18 augusti (reservtillfälle) 
8 september 
6 oktober 
10 november 
1 december 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider för 2022 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start klockan 8:00 i sessionssalen i 
Stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Följande sammanträdesdagar för 2022 för kommunstyrelsen fastställs:  
13 januari 
3 februari 
10 mars 
7 april 
5 maj 
2 juni 
18 augusti (reservtillfälle) 
8 september 
6 oktober 
10 november 
1 december 
 
 
 
Beslut lämnas till 
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Kanslichef 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-09-30 

 Sida 22 av 29 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 224 Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 224/2021  
 

Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/476  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner ”Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan 
södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun”. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun samverkar sedan 2018 med södra hälso- och sjukvårdsnämnden kring 
spädbarnsverksamhet vid familjecentralen i Ulricehamn. 
 
Spädbarnsverksamheten erbjuder stöd till gravida kvinnor och mödrar med spädbarn upp till 
ett år. Regionhälsan är utförare för verksamheten.  
 
Då parterna har för avsikt att fortsätta samverka kring spädbarnsverksamheten i Ulricehamn 
har ett nytt samverkansavtal upprättats för perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31, 
med möjlighet till förlängning 12 månader efter överenskommelse mellan parterna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-30 från barn- och utbildningschef 
2 Avtal spädbarnsmottagningen Ulricehamn 
3 Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 juni 

2021 - Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan södr... 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner ”Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan 
södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun”. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
Verksamhetschef förskola 
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§ 226 Ansökan om projekteringsmedel för nybyggnad av stadsbibliotek 

  
 
 
§ 226/2021  
 

Ansökan om projekteringsmedel för nybyggnad av 
stadsbibliotek 
Dnr 2016/761 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för nybyggnad av stadsbibliotek, 5,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Stadsbibliotek i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Stadsbibliotek, 5,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör färdigprojektering av ett nytt Stadsbibliotek i enlighet med ramavtal och avtal om 
överlåtelse av 3D-fastighet, båda tecknade med ICA Fastigheter Sverige AB. 
Nytt förslag anpassat till den rättade detaljplanen har tagits fram. ICAs och kommunens 
arkitekter anpassar förslaget så att det kan godkännas av båda parter. 
När det nya bearbetade förslaget godkänts av båda parter behöver projekteringen omarbetas 
och färdigställas innan bygglov kan sökas och upphandling kan genomföras. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-07-01 från servicechef   

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för nybyggnad av stadsbibliotek, 5,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Stadsbibliotek i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 
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Protokollsanteckning   
Moderaterna och Kristdemokraterna anser att kostnaderna för projektet med ett bibliotek i 
samma byggnad som ICA har skenat under årens gång. Dessutom har projektet kantats av 
diverse problem under hela resans gång. Då vi inte kunnat hitta en majoritet för ett omtag 
och att titta efter en alternativ placering väljer vi nu att ta ett steg tillbaka, men vi anser att 
för samma pengar som vi nu spenderar borde vi kunna få något betydligt bättre än denna 
lösning som är väldigt begränsande i form och placering. Ulricehamns kommun och dess 
invånare är värda en bättre satsning på kulturen.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) och Cristina Bernevång (KD) vill få en protokollsanteckning införd i 
protokollet. Ordförande godkänner detta.  
 
Inga-Kersti Skarland (S) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 227 Svar på initiativärende - Starta med byggnation av två nya skolor i 
centralorten 

  
 
 
§ 227/2021  
 

Svar på initiativärende - Starta med byggnation av 
två nya skolor i centralorten 
Dnr 2021/233  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendets förslag anses vara under utredning med hänvisning till den utredning som 
är igångsatt efter inriktningsbeslut 7–9 skolor i Ulricehamns kommun (kommunfullmäktige 
2021-03-25 § 61).  
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen föreslår Klas Redin (S) att två nya högstadieskolor i 
centralorten prioriteras och att arbetet med projektering och byggnation av dessa startas upp 
så fort som möjligt. 
 
Initiativärendet anses vara under utredning då en utredning är igångsatt efter 
inriktningsbeslutet 7–9 skolor i Ulricehamns kommun, (kommunfullmäktige 2021-03-25 § 
61) och beräknas vara slutförd under första halvan av 2022. Utredningen anses också besvara 
initiativärendet. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-27 från servicechef 
2 Initiativärende - Starta med byggnation av två nya skolor i centralorten 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendets förslag anses vara under utredning med hänvisning till den utredning som 
är igångsatt efter inriktningsbeslut 7–9 skolor i Ulricehamns kommun (kommunfullmäktige 
2021-03-25 § 61).  
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef  
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§ 228 Svar på initiativärende - Utredning "skolakut" 

  
 
 
§ 228/2021  
 

Svar på initiativärende - Utredning "skolakut" 
Dnr 2021/27  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendet avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående 
främjande och förebyggande insatser för att få elever att klara av sin skolgång på ett 
tillfredsställande sätt, få studiero, nå kunskapskraven och få godkända betyg. 
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen yrkar Adela Brkic Carlsson (L) att 
kommunstyrelsen ska ta beslut om att ge förvaltningen uppdraget att utreda det nuvarande 
skolsystemet för att eventuellt omfördela resurserna till ett förstärkt stöd, någon form av 
intensifierat stöd, en ”skolakut”. Initiativärendets grund bygger på tidigare incidenter som 
skett på skolor i kommunen och ett ifrågasättande om kommunen har en fungerande 
organisation för att ge det stöd eleven behöver. ”Skolakuten” skulle vara en tillfällig placering 
för elever som av olika skäl bedöms inte kunna vara på sin skola då situationen runt eleven 
utgör omfattande risker för eleven själv och/eller andra elever eller personal. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-09-02 från barn- och utbildningschef 
2 Initiativärende - utredning skolakut 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående 
främjande och förebyggande insatser för att få elever att klara av sin skolgång på ett 
tillfredsställande sätt, få studiero, nå kunskapskraven och få godkända betyg. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
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§ 229 Svar på medborgarförslag om att bekämpa parkslide 

  
 
 
§ 229/2021  
 

Svar på medborgarförslag om att bekämpa parkslide 
Dnr 2021/276  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen påbörjat ett 
arbete med en långsiktig plan för bekämpning av invasiva arter. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen ska ta tag i problemet 
med parkslide, en invasiv art, som enligt förslagsställaren växer okontrollerat runt om i 
kommunen, speciellt på kommunal mark. Bekämpning av invasiva arter är mycket komplext, 
omfattande, arbetsintensivt samt kräver stora resurser. Det måste fungera i alla led från 
åtgärd på växtplatsen till destruktion samt inkludera alla potentiella källor till spridning (t.ex. 
flyttning av jordmassor, gränsande fastigheter, etc. En effektiv bekämpning måste utgå från 
en långsiktig plan. Kommunen har startat arbetet med en sådan långsiktig plan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-09 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om att bekämpa parksliden som växer okontrollerat 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen påbörjat ett 
arbete med en långsiktig plan för bekämpning av invasiva arter. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Förslagsställare medborgarförslag 
Sektorchef Service 
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§ 230 Svar på medborgarförslag om att inrätta en öppenvård för alkohol och 
drogberoende 

  
 
 
§ 230/2021  
 

Svar på medborgarförslag om att inrätta en 
öppenvård för alkohol och drogberoende 
Dnr 2021/300  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att den befintliga 
öppenvården uppfyller behovet för målgruppen. 
 
Sammanfattning   
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rickard Sällberg att Ulricehamns 
kommun ska inrätta en öppenvård för alkohol och drogberoende. Där en gruppverksamhet 
som innehåller föreläsningar, arbetsuppgifter och kontroll av nykterhet. Det finns liknande i 
Borås (Smedjan) med goda resultat. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att 
den befintliga öppenvården uppfyller behovet för målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-17 från socialchef 
2 Medborgarförslag om att inrätta av en öppenvård för alkohol och drogberoende 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att den befintliga 
öppenvården uppfyller behovet för målgruppen. 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Rickard Sällberg 
Sektorchef Service 
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§ 231 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-09-30 

  
 
 
§ 231/2021  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-09-
30 
Dnr 2020/611  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokollsutdrag Direktionen Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund2021-04-23  
§ 25 Lokalkostnader i SÄRF -åtgärdsförslag (Dnr.2020–000262) 
2 Bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun, Kommunstyrelsen Tranemo kommun 
2021-08-30 § 179 
3 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021-09-03 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 


