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§ 232 Fastställelse av ärendelista

§ 232/2021

Fastställelse av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Med nedanstående förändring fastställs ärendelistan.

Sammanfattning
Ordförande informerar om att det har inkommit ett initiativärende. Initiativärendet är från
Adela Brkic Carlsson (L) om extra tillskott till läromedel i grundskolan. Adela Brkic Carlsson
(L) presenterar ärendet. Ärendet läggs till som ärende 31 på dagordningen.
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§ 233 Kommunstyrelsens information

§ 233/2021

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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§ 234 Förvaltningens information

§ 234/2021

Förvaltningens information
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens
information/verksamhetsrapporter.
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§ 235 Valärende

§ 235/2021

Valärende
Kommunstyrelsens beslut
Punkten ”Valärende” läggs till handlingarna

Sammanfattning
Det finna inga valärenden till dagens möte.

Ordförandens förslag till beslut
Punkten ”Valärende” läggs till handlingarna.
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§ 236 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-10-28

§ 236/2021

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-10-28
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

1.1
2
2.2

3
4
5
5.12

5.14
5.19
5.21

Juridiska ärenden
Nr 524/2021, 525/2021, 526/2021
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter
samt vid förrättning av skilda slag när det inte är delegerat till annan
Kommunstyrelsens ordförande 2021-06-15, 2021-08-31, 2021-09-02
Allmänna ärenden
Nr 534/2021, 546/2021
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar eller motsvarande
Gatuingenjör 2021-09-07
Verksamhetschef 2021-08-16
Ekonomiärenden
Upphandlingsärenden
Mark- och fastighetsärenden
Nr 586–587/2021
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-21
Nr 527–529/2021, 547/2021, 588–589/2021, 590/2021, 613–614/2021
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och
granne i samband med bygglov eller motsvarande
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-06, 2021-09-13, 2021-09-14, 2021-0921, 2021-09-23
Nr 562/2021
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet
Fastighetschef 2021-01-27
Nr 535/2021, 547/2021, 578/2021, 579/2021, 580/2021, 581/2021, 582/2021,
583/2021
2021/499, 2021/500, 2021/501, 2021/504, 2021/505, 2021/503y, 2021/502
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6
6.4
7
8

8.1
8.4

8.8

8.20
9

9.4
10
11
12

Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av
torgplats
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-09, 2021-09-13, 2021-09-14, 2021-0915, 2021-09-17, 2021-09-21
Fritidsärenden
Nr 572/2021
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen
Enhetschef 2021-09-17
Kulturärenden
Personalärenden
Nr 523/2021, 530/2021, 533/2021, 536/2021, 537/2021, 544/2021, 548/2021,
563/2021, 565/2021, 566/2021, 585/2021, 591–592/2021, 616/2021, 617/2021,
619/2021
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och
visstidsanställning (inom budget)
Enhetschef 2021-09-01, 2021-07-26, 2021-09-07, 2021-08-23, 2021-09-02,
2021-09-09, 2021-08-05, 2021-09-07, 2021-09-21, 2021-09-15
Sektorchef 2021-09-28, 2021-08-30, 2021-09-24
Nr 568/2021, 602/2021
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar
HR-chef 2021-08-17, 2021-09-23
Nr 521–522/2021, 531–532/2021, 564/2021, 567/2021, 593/2021, 594–
596/2021, 597/2021, 598–599/2021, 600/2021, 601/2021, 603/2021, 604–
606/2021,
607–609/2021, 610–611/2021, 612/2021, 615/2021, 620–622/2021, 623/2021,
624/2021, 625-628/2021, 629/2021, 630/2021, 631/2021
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv
månader
Enhetschef 2021-08-31, 2021-09-06, 2021-09-06, 2021-09-06, 2021-09-20,
2021-09-16, 2021-09-20, 2021-09-16, 2021-09-20, 2021-09-17, 2021-09-20,
2021-09-24,
2021-09-28, 2021-09-27, 2021-09-22, 2021-09-28, 2021-09-24, 2021-09-22,
2021-09-29
Verksamhetschef 2021-09-27
Nr 549/2021, 550/2021, 551/2021, 552/2021, 553/2021, 554/2021, 555/2021,
556/2021, 557/2021, 558/2021, 559/2021, 560/2021, 561/2021, 569/2021
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal
HR-chef 2021-09-04, 2021-09-07, 2021-08-17, 2021-08-19, 2021-09-07, 202108-17, 2021-08-30, 2021-09-13, 2021-08-18, 2021-08-23, 2021-08-17, 2021-0906,
2021-08-23, 2021-09-17
Planärenden
Nr 570/2021
2020/509
Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än
inom fyra månader
Planchef 2021-02-16
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg,
funktionsnedsättning och äldreomsorg
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14
15
16
17
17.19
18
19
20
21
22
22.1
22.2

Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklass
Grundskolan
Gymnasieskolan
Nr 571/2021, 618/2021
Beslut avseende att elev ska få byta studieväg
Enhetschef 2021-09-17, 2021-09-28
Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 545/2021, 573/2021
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner
Verksamhetschef 2021-09-06, 2021-08-25
Nr 538/2021, 539/2021, 540–543/2021, 574–575/2021, 584/2021
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola
Verksamhetschef 2021-09-01, 2021-08-19, 2021-08-26, 2021-09-13, 2021-09-06

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 237 Planbesked Bogesund 1:330 Dalgatan 14, Ulricehamn

§ 237/2021

Planbesked Bogesund 1:330 Dalgatan 14, Ulricehamn
Dnr 2020/509

Kommunstyrelsens beslut
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:330.

Sammanfattning
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) 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.
ByggArvid AB har inkommit med en begäran om planbesked för Bogesund 1:330. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra för dagligvaruhandel. Sökandens förslag är att utöka
byggnaden där FG Snickeri bedriver sin snickeriverksamhet för att istället uppföra en
livsmedelsbutik. Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en
detaljplan för att möjliggöra för dagligvaruhandel på Bogesund 1:330. Området är utsatt för
översvämningsrisker samtidigt som marken inte bedöms vara fast. Det kan därför bli aktuellt
med utredningar avseende bland annat dagvatten och markförhållanden. I nordlig och östlig
riktning om fastigheten utgör utvecklingsområde för stationsläge för närvarande en
begränsning för hur området kan bebyggas. Till följd av detta begränsas även möjligheten att
expandera i större omfattning och bygga en livsmedelsbutik i den storlek som sökanden
föreslår i situationsplanen. Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan men
överensstämmer med granskningsförslaget för den kommande översiktsplanen, Ulricehamn
2040, samt med planprogrammet för området som båda tillåter service i området. En
förutsättning för att inleda detaljplanearbete med standardförfarande är därav att områdets
föreslagna användning enligt granskningsförslaget för Ulricehamn 2040 förblir den samma.
Förvaltningen föreslår därför att detaljplanearbetet påbörjas efter det att översiktsplanen
Ulricehamn 2040 fått laga kraft.
Planstart kan tidigast påbörjas kvartal fyra 2022. Den genomsnittliga tiden för en
planprocess från planstart till laga kraft är cirka två år. Avgiften för planbesked med liten
åtgärd är 14 280 kronor enligt den taxa som gällde när planbeskedet inkom.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-10 från samhällsbyggnadschef
Utredning planbesked Bogesund 1:330, Dalgatan 14, Ulricehamn

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:330.
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Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Elisabeth Dahlgren

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 13 av 44

§ 238 Handlingsplan för minskad mikroplastspridning

§ 238/2021

Handlingsplan för minskad mikroplastspridning
Dnr 2018/477

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast i Ulricehamns kommun 2022-2025
antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, baserat på två motioner (Dnr: 2016/60 respektive 2017/489) samt
en utredning av kunskapsläget, beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga
spridningskällorna för mikroplaster och ge förslag till en handlingsplan för att minska
spridningen av mikroplaster i Ulricehamns kommun (Dnr 2018/477). Kartläggningen av
spridningskällor sammanfattas i handlingsplanen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-06-08 från kanslichef
Handlingsplan för minskad mikroplastspridning

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast i Ulricehamns kommun 2022-2025
antas.
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§ 239 Skattesats 2022 för Ulricehamns kommun

§ 239/2021

Skattesats 2022 för Ulricehamns kommun
Dnr 2021/535

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Utdebiteringen för 2022 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras
på mötet i början av oktober.
Skattesats i Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har under 2021 en högre total skattesats (kommun och region) än
riksgenomsnittet (26 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 33 öre lägre.
Kommunens utdebitering uppgår under 2021 till 21,05 procent per skattekrona (”kronor per
intjänad hundralapp”).
Budget/flerårsplan 2022-2024, skattesats 2022 mm ska fastställas vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att
utdebiteringen 2022 fastställs till 21,05 procent per skattekrona, dvs oförändrad skattesats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 från ekonomichef

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Utdebiteringen för 2022 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona.
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§ 240 Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2022

§ 240/2021

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2022
Dnr 2021/474

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2022.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tjänsteskrivelse 2021-09-10 från samhällsbyggnadschef
Taxa 2022 Miljöenheten
Taxa 2022 Planenheten
Taxa 2022 Byggenheten
Taxa 2022 Exploateringsenheten
Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2022
Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter
Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2022
Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2022
Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2022
Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2022
Bilaga 7 Taxa for prövning och tillsyn av tobak
Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2022
Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2022
Bilaga Kart-och mättaxa 2022
Bilaga Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen
2022

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2022-01-01.
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§ 241 Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024

§ 241/2021

Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
Dnr 2021/536

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Centerpartiets och Nya Ulricehamns budgetförslag för 2022 och ekonomisk plan 2023-2024,
Tillsammans utvecklar vi kommunen in i framtiden, antas.

Sammanfattning
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget
2022 och ekonomisk plan 2023-2024 avslutades med budgetutskottets möte 2021-10-05.
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2022 på 45,0 mnkr, vilket
motsvarar 2,8 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det
tillförs cirka 130 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera
investeringar. På så sätt skapas utrymme för att egenfinansiera en del av de planerade
investeringarna och på så sätt slippa en alltför kraftigt ökande skuldsättning. Den föreslagna
investeringsbudgeten för 2022 summerar till cirka 372 mnkr. Samtidigt beräknas det bli
aktuellt att ombudgetera 83 mnkr från investeringsbudgeten 2021.
Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska
förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag
bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet.
Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 har beaktats.
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte
beslutad på politisk nivå.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-10-07 från kommunchef
Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 - förvaltningens förslag

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 överlämnas för vidare politisk
hantering.

Förslag till beslut på mötet
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 17 av 44
Mikael Levander (NU) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till Centerpartiets och Nya
Ulricehamns budgetförslag för 2022 och ekonomisk plan 2023-2024, Tillsammans utvecklar
vi kommunen in i framtiden.
Klas Redin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag ”Välfärden främst”.
Sebastian Gustavsson (M) och Frida Edberg (KD) yrkar bifall till Moderaternas och
Kristdemokraternas budgetförslag.
Aila Kiviharju (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden på Centerpartiets
och Nya Ulricehamns budgetförslag 2022 och ekonomisk plan 2023-2024, Tillsammans
utvecklar vi kommunen in i framtiden.
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Mikael Dahl (C) yrkar avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de fyra yrkandena om bifall till budgetförslag mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt Mikael Levanders (NU) och Mikael Dahls (C) yrkande,
Centerpartiets och Nya Ulricehamns budgetförslag 2022 och ekonomisk plan 2023-2024,
Tillsammans utvecklar vi kommunen in i framtiden.
Ordförande tar sedan upp Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden:
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till att stärka STUBO:s kapital för mer
nybyggnation. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
kommunstyrelsen uppdras, tillsammans med näringslivet, att utreda förutsättningarna för
ett nytt handelsområde utanför centrum. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att
avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att erbjuda särskild
ledarskaps- och konfliktshanteringsutbildning till lärare inom Ulricehamns kommun.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att starta upp en
Resursskola på lämplig plats i Ulricehamns kommun under 2022. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att öka
personaltätheten på våra äldreboenden. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att
avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att respektive
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 18 av 44
grundskola vid behov skall kunna erbjuda kvällsundervisning och läxhjälp. Ordförande
finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att kunna utöka
lärartätheten/vuxennärvaron i våra grundskolor. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå tilläggsyrkandet att
förvaltningen får i uppdrag ta fram en plan och en ekonomisk kalkyl för att kunna omplacera
elever som återkommande utsätter andra för hot och våld. Dessa ska alltid omplaceras.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 19 av 44

§ 242 Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS

§ 242/2021

Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS
Dnr 2021/484

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 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
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-03 från socialchef
Rapport Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2021 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 20 av 44

§ 243 Svar på motion om näringslivsutveckling

§ 243/2021

Svar på motion om näringslivsutveckling
Dnr 2019/400

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom kommunfullmäktiges beslut om budget
2020 och 2021 där mål för hållbar tillväxt ställts upp samt att en arbetsgrupp med olika
kompetenser bildats med syfte att skapa ett bättre näringslivsklimat.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i
uppdrag att fram tydliga och relevanta mål för kommunen i näringslivsrankingar samt att
kommunstyrelsen även får i uppdrag att årligen följa upp målen och redovisa dem för
kommunala medarbetare, näringslivet och våra invånare.
I budget 2020 har mål för hållbar tillväxt ställts upp och utifrån det pågår ett kontinuerligt
arbete både i förvaltningen och Näringsliv Ulricehamn AB för att nå detta mål. Detta arbete
fortgår och i budget för år 2021 togs beslut att en arbetsgrupp behöver bildas med olika
kompetenser för att fortsätta och ta steg framåt för ett bättre näringslivsklimat.
Genom dessa beslut görs bedömningen att förslaget i motionen får anses vara tillgodosett.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB
Motion om Näringslivsutveckling

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom kommunfullmäktiges beslut om budget
2020 och 2021 där mål för hållbar tillväxt ställts upp samt att en arbetsgrupp med olika
kompetenser bildats med syfte att skapa ett bättre näringslivsklimat.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 21 av 44

§ 244 Svar på motion om att placera insektshotell i kommunen

§ 244/2021

Svar på motion om att placera insektshotell i
kommunen
Dnr 2021/81

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att förvaltningen kravlöst ska bygga och placera ut insektshotell.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen placerar ut
insektshotell av större modell i kommunen. Förvaltningen ser positivt på att bygga och
placera ut insektshotell. Däremot kan inte daglig verksamhet arbeta utifrån några krav
gällande tidspress eller utseende av insektshotellen. Förvaltningens förslag är att daglig
verksamhet gemensamt med park och skog ska anta motionen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-16 från socialchef
Motion om att placera insektshotell i kommunen

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att förvaltningen kravlöst ska bygga och placera ut insektshotell.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 22 av 44

§ 245 Svar på motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen
(lektioner som ställs in)

§ 245/2021

Svar på motion om redovisningsskyldighet till
kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)
Dnr 2016/280

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till förändrad aktualitet i frågan. Motionen inkom 2016 och
därefter har rutiner för inställda lektioner tagits fram på grundskolorna.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige 2016-04-28 föreslår Mikael Levander (NU), Roland
Karlsson (C) och Arne Fransson (MP) att det två gånger per år ska redovisas för
kommunstyrelsen hur många lektioner som ställts in på grundskolan. Vidare beskriver de att
de som förtroendevalda får ta del av en mängd information. De får bland annat ta del av
resultat från lärande, får kännedom om småhustomter till salu, rapporter om antalet
kränkande behandlingar som skett på skolor, antal lån som görs på biblioteket men de får
ingen information om hur många inställda lektioner som skett på grundskolorna.
Under åren 2016 och 2017 skapades rutiner vid personalfrånvaro. Dokumentation av
frånvaro och inställda lektioner förs kontinuerligt under läsåret. Förvaltningen konstaterar
att 2021 har grundskolan generellt få inställda lektioner.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-07 från barn- och utbildningschef
Motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till förändrad aktualitet i frågan. Motionen inkom 2016 och
därefter har rutiner för inställda lektioner tagits fram på grundskolorna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 23 av 44

§ 246 Svar på motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning

§ 246/2021

Svar på motion om policy för erbjudande av
modersmålsundervisning
Dnr 2021/321

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun
följer skollag och förordningar som reglerar modersmålsundervisning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sundling (SD) och Bengt Bogren (SD) att
Ulricehamns kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. Motionärerna
menar att modersmålsundervisningen idag erbjuds på mycket osäkra grunder och behöver
stramas upp genom en policy för modersmålsundervisning. Med tio punkter som av
motionärerna är tagna eller tolkade från Skollag eller Skolverkets föreskrifter ber de
förvaltningen att se över och skapa ett författningsdokument där dessa tio punkter ska
beaktas med särskild vikt och implementeras i modersmålsundervisningen. Motionärerna vill
dock av kostnadsskäl nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom
vad lagen säger, dock ska undervisning i minoritetsspråk inte vara föremål för några
inskränkningar. De yrkar på att modersmålsundervisningen inte skall erbjudas i Ulricehamns
Kommun i större utsträckning än vad lagen kräver.
De tio punkter som motionärerna yrkar på ska finnas i policyn för
modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun är;
Att ett språkkravstest införs i Ulricehamns kommun innan modersmål erbjuds i det aktuella
språket,
Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av
Ulricehamns kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet
samt att språket talas i hemmet uppfylls,
Att modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun inte ska erbjudas i förskola,
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det,
Att Ulricehamns kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från startdatum,
Att i Ulricehamns kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga definitionen av en
”lämplig lärare”,
Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmål senast ska ha inkommit till
Ulricehamns kommun,
Att modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun skall bedrivas efter skoltid,
Att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via
fjärrundervisning,
Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma lektioner,
Att kravet på fem sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall erbjudas.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 24 av 44
Modersmålsundervisning regleras i skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen
och dessa stadgar att kommunen är skyldig att erbjuda elever modersmålsundervisning.
Förvaltningen bedömer att Ulricehamns kommun erbjuder modersmålsundervisning utifrån
det nationella regelverket och kan konstatera att modersmålsundervisningen, i några
punkter, redan idag fungerar på det sätt som det yrkas på. Den samlade bedömningen är att
flera av motionärernas yrkanden kommer att begränsa möjligheterna för eleverna att delta i
modersmålsundervisningen och därmed riskerar att det får negativa konsekvenser för
elevens lärande, flerspråkighet och studieresultat.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-07 från barn- och utbildningschef
Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun
följer skollag och förordningar som reglerar modersmålsundervisning.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 25 av 44

§ 247 Svar på motion om resursskola

§ 247/2021

Svar på motion om resursskola
Dnr 2020/110

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående
främjande och förebyggande insatser, vilka beskrivs i ärendet, för att få elever att klara av sin
skolgång på ett tillfredsställande sätt, nå kunskapskraven och få godkända betyg.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag, att skyndsamt utreda vad kostnaden skulle bli för att
upprätta en resursskola, att skyndsamt utreda var det är lämpligt att placera en resursskola
och att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever
på en resursskola samt att förvaltningen presenterar utredningarna för kommunstyrelsen.
Förvaltningen anser att det redan idag finns stödinsatser och anpassningar för elever genom
olika förebyggande och främjande insatser på skolorna i kommunen. Skolenheterna arbetar
för att stödja elever och anpassa undervisningen så att de når kunskapskraven och får
godkända betyg. Förvaltningen ser inget behov av att utreda kostnad för, placering av eller att
utreda hur rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever på en så kallad
resursskola utan istället få arbeta vidare och utveckla de förebyggande och främjande
insatser som pågår och där flera av dessa beskrivs i Ulricehamns kommuns Handlingsplan
för ökad måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-24 från barn- och utbildningschef
Motion om resursskola

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående
främjande och förebyggande insatser, vilka beskrivs i ärendet, för att få elever att klara av sin
skolgång på ett tillfredsställande sätt, nå kunskapskraven och få godkända betyg.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 26 av 44

§ 248 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, hösten 2021

§ 2021/248

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,
hösten 2021
Dnr 2021/487

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens delegationsordning antas.
Tidigare delegationsordning, reviderad 2021-04-18, upphävs därmed.

Sammanfattning
Det är viktigt att kommunstyrelsens delegationsordning hålls uppdaterad och aktuell, därför
genomför förvaltningen en översyn och eventuell revidering två gånger per år.
Sektorerna lämnar in sina förslag till kansliet för bearbetning och kontroll av bland annat
laglighet och lämplighet. Därefter tas ett förslag fram som presenteras för politiken.
Det som föreslås strykas är i dokumentet överstruket och tillägg/ändringar är markerade
med gult.
Nedan specificeras några av de föreslagna ändringarna, i övrigt hänvisas till dokumentet.
På sidan 8 har en text tagits in gällande delegerad beslutanderätt vid delegatens frånvaro, för
att förtydliga detta.
Under bland annat ärendegrupp 1 har tillägg gjorts under flera punkter med hänsyn till att
man i sektor miljö och samhällsbyggnad saknar funktionen verksamhetschef. Under punkt
1.22 har en övre gräns gällande skadeståndskrav lagts till på 4 prisbasbelopp.
Under ärendegrupp 2, punkt 22, föreslås att sektorchef/stabschef får delegation på att fatta
beslut om organisationsförändringar på enhetsnivå.
Under ärendegrupp 4, upphandlingsärenden, slås punkt 4.2 och 4.3 ihop.
Under ärendegrupp 5 föreslås bland annat ett antal ändringar/tillägg gällande
direktanvisning och markanvisning.
Under ärendegrupp 11 läggs delegation avseende tecknande/revidering av avtal med UEAB
och beslut om bidrag till bullerskyddsåtgärder till.
Ärendegrupp 12 byter namn och ”Beställning och kvalitet” stryks.
I ärendegrupp 15 ges en delegation till rektor att utöva tillsyn att elever gör sin skolplikt/får
föreskriven utbildning i enlighet med Skollagen 7:21.
En ny ärendegrupp ”Fritidshem” läggs till som nummer 17. I ärendegrupp 18 stryks punkten
18.7 eftersom paragrafen upphävts.
Ärendegrupp 21 ”Kommunal vuxenutbildning” kompletteras med tre punkter och hela den
tidigare ärendegruppen 21, ”Särskild utbildning för vuxna”, stryks eftersom den numera
ingår i ”Kommunal vuxenutbildning”.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2021-09-07 från kanslichef

2

Kommunstyrelsens delegationsordning

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens delegationsordning antas.
Tidigare delegationsordning, reviderad 2021-04-18, upphävs därmed.

Beslut lämnas till
Kanslichef
Sektorchefer
Stabschefer
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 249 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2022

§ 249/2021

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete
2022
Dnr 2021/464

Kommunstyrelsens beslut
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022, inklusive budget, antas.

Sammanfattning
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021–2025
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet.
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden.
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälsooch sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot
insats.
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022 med budget har
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-10-01 från kanslichef
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2022

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022, inklusive budget, antas.

Beslut lämnas till
Lars Paulsson, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen
Kanslichef
Författningshandboken

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
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§ 250 Svar på revisionsrapport - Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga
nytt bibliotek

§ 250/2021

Svar på revisionsrapport - Nulägesbeskrivning av
arbetet med att bygga nytt bibliotek
Dnr 2021/393

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek och översänder svaret till
revisorerna.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av arbetet med att bygga nytt
bibliotek. Syftet med granskningen är att ge en nulägesbild av byggnationen, samt att följa
projektet löpande under 2021. KPMG lämnade 2021-06-28 över Revisionsrapport Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek.
Av nulägesbeskrivningen framgår det att projektet bland annat är i behov av att stärka,
den ekonomiska redovisningen, dokumentation, styrning och uppföljning.
Förvaltningen har kommenterat de rekommendationer KPMG har gjort och föreslår
kommunstyrelsen att ställa sig bakom svaret i rapporten och översända detta till revisorerna.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-17 från kommunchef
Svar på revisionsrapport - Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek och översänder svaret till
revisorerna.

Beslut lämnas till
Revisionen
Kommunchef
Sektorchef service
Hemsidan

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 30 av 44

§ 251 Förslag till nya renhållningsföreskrifter

§ 251/2021

Förslag till nya renhållningsföreskrifter
Dnr 2021/509

Kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun ställer ut bilagda förslag till nya renhållningsföreskrifter.

Sammanfattning
Enligt miljöbalken (1998:808) kap. 15 § 41 ska det för vare kommun finnas en
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska
innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av
regeringens bemyndiganden enligt detta kapitel.
Ulricehamns kommuns nu gällande renhållningsföreskrifter är från 2007-10-22. Sedan 2007
har bland annat ansvaret för avfallshanteringen flyttats till Ulricehamns Energi AB år 2008
och matavfallsinsamling startades år 2019. Inför matavfallsinsamlingen gjordes en mindre
ändring i renhållningsföreskrifterna under år 2018.
Förslaget till föreskrifterna har anpassats efter nuvarande förhållanden och efter de
förändringar som kommer utifrån lagändringar, framförallt om kommunal
renhållningsskyldighet gällande returpapper och bygg- och rivningsavfall samt förebyggande
av avfall.
Enligt miljöbalken kap. 15 § 42 ska kommunen innan den antar en renhållningsordning, på
lämpligt sätt och i skälig omfattning, samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter
som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och ställa ut ett förslag till
renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-09-20 från kanslichef
Sammanfattning nya renhållningsföreskrifter
Renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun ställer ut bilagda förslag till nya renhållningsföreskrifter.

Beslut lämnas till
Ulricehamns Energi AB
Sektor miljö- och samhällsbyggnad
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
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§ 252 Samverkansavtal - Reviderat gymnasiesamverkansavtal

§ 252/2021

Samverkansavtal - Reviderat
gymnasiesamverkansavtal
Dnr 2021/494

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.

Sammanfattning
Under 2011 tecknade medlemskommunerna inom Sjuhärad ett samverkansavtal för
ungdomsgymnasierna inom Sjuhäradsregionen. Avtalet möjliggör för elever boende i någon
av medlemskommunerna i Sjuhärad och som ska påbörja sina studier vid
ungdomsgymnasiet, att som förstahandssökande fritt söka program och skola i någon av
kommunerna.
Skolcheferna inom Sjuhärad har arbetat fram ett reviderat samverkansavtal då nuvarande
avtal inte stämmer överens med den praxis som utvecklats och inte heller med gällande
lagtexter. Avtalet ska kompletteras med bilagor som krävs för samverkan inom olika delar.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 4 juni 2021 att
rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.
Förvaltningen ställer sig bakom det reviderade samverkansavtalet och föreslår att
kommunstyrelsen godkänner avtalet.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2021-09-30 från barn- och utbildningschef
Brev Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Reviderat gymnasiesamverkansavtal i Sjuhärad
Protokollsutdrag § 42 210604 Reviderat gymnasiesamverkansavtal

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.

Jäv
Mats Bogren (NU) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Annie Faundes (NU) ersätter Mats Bogren (NU).

Förslag till beslut på mötet
Klas Redin (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 32 av 44

Beslut lämnas till
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef Tingsholm

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 33 av 44

§ 253 Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete under Coronapandemin

§ 253/2021

Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete
under Coronapandemin
Dnr 2021/549

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avsätter 2,5 mnkr för att visa medarbetare uppskattning för alla insatser
under det gångna året genom en gåva. Finansiering av gåvan sker genom KS pott för
oförutsett.

Sammanfattning
Ulricehamns kommun vill visa särskild uppskattning till medarbetarna för insatser under det
gångna året med tanke på vad den rådande Coronapandemin inneburit för alla anställda
inom kommunen. Den nu aktuella gåvan är en uppskattning utifrån den extraordinära tid
som varit under 2020 och 2021. Kostnaden för denna åtgärd är 2,5 mnkr, motsvarande 1 000
kronor per anställd, vilket finansieras genom KS pott för oförutsett.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 från kommunchef

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avsätter 2,5 mnkr för att visa medarbetare uppskattning för alla insatser
under det gångna året genom en gåva. Finansiering av gåvan sker genom KS pott för
oförutsett.

Beslut lämnas till
Kommunchef
Ekonomichef
Kanslichef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
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§ 254 Ansökan om investeringsmedel för att installera reservkraft

§ 254/2021

Ansökan om investeringsmedel för att installera
reservkraft
Dnr 2021/485

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för reservkraft vid två fastigheter i Ulricehamns kommun, 4,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Reservkraft, utbyte av verk i investeringsbudgeten för 2021
och Reservkraft i investeringsbudgeten för 2017.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Reservkraft, 4,0mnkr. Investeringen
möjliggör en prioritering enligt kommunens Risk- och Sårbarhetsanalys.
Investeringen möjliggör fortsatt drift vid samhällsviktiga kommunala verksamheter som vid
en samhällsstörning är mycket sårbara mot bland annat strömbortfall. Ett reservkraftverk
gör att verksamheten vid elbortfall slipper bli utan både el och värme.
Genomförandet av installationen 1 sker 2021. Ytterligare installation genomförs i samband
med planerad om- och tillbyggnad och omfattas inte av denna ansökan.
En andra installation (installation 2) ersätter ett äldre befintligt verk. Det är i dåligt skick och
styrningen är föråldrad.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-09-16 från servicechef
Bilaga investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel utbyte reservkraft
Bilaga investeringskalkyl reservkraft el

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 35 av 44

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för reservkraft vid två fastigheter i Ulricehamns kommun, 4,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Reservkraft, utbyte av verk i investeringsbudgeten för 2021
och Reservkraft i investeringsbudgeten för 2017.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Verksamhetschef fastighet

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 36 av 44

§ 255 Svar på initiativärende om ökad undervisningstid/lovskola

§ 255/2021

Svar på initiativärende om ökad
undervisningstid/lovskola
Dnr 2021/279

Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet avslås med hänvisning till att det inte funnits någon möjlighet att i slutet av
maj och början av juni 2021 göra ändringar i den organisation som lagts för genomförandet
av sommarskola innevarande år och därmed har även tid för lovskola sommaren 2021
passerat.

Sammanfattning
Liberalerna har i ett initiativärende till kommunstyrelsen 6 maj 2021 föreslagit att
kommunstyrelsen snabbutreder om det finns möjlighet att anordna extra undervisningstid
för målgruppen elever som lämnar årskurs 9 i grundskolan samt gymnasieskolans
avgångselever under sommaren 2021. Förslaget innefattar även att utreda möjligheterna för
att ersätta de deltagande eleverna utifrån samma modell som tillämpas för kommunens
feriepraktik.
Vidare förslår Liberalerna att beslut i ärendet fattas så snart som möjligt på lämpligast sätt.
Liberalerna skriver i initiativärendet att pandemin har inneburit distansundervisning och
ökad sjukfrånvaro för många av Ulricehamns kommuns elever. För en del elever har
konsekvensen av detta inneburit sämre studieresultat. De menar att ”Covidgenerationen”
riskerar att på sikt betala ett högt pris och att de eleverna som lämnar årskurs 9 i
grundskolan och för dem som tar studenten på gymnasiet i juni månad kan pandemins
konsekvenser påverka deras möjligheter att komma in på den gymnasieutbildning de önskar
eller den högskoleutbildning de drömt om.
Förvaltningen kan efter sommaren 2021 konstatera att i Ulricehamns kommun har
behörigheten till gymnasieprogrammen ökat under pandemiåret.
Liberalerna vill använda de statliga medel som kommunerna får att säkerställa att lovskola
och extra undervisningstid genomförs i så stor utsträckning som möjligt och att ökad
undervisningstid kan ges under sommaren 2021.
Förvaltningen konstaterar att organisationen kring sommarskola planeras tidigt under
vårterminen då det är obligatoriskt för huvudmannen att arrangera sommarskola för
grundskolans årskurs 8 och 9. Vidare hölls kommunstyrelsens sista sammanträde innan
sommaruppehållet den 3 juni. Det har således inte funnits någon tid att under maj och
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 37 av 44
början av juni 2021 göra ändringar i den organisation som lagts för genomförandet av
sommarskola innevarande år.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2021-09-07 från barn- och utbildningschef

2

Initiativärende - Ökad undervisningstid / lovskola

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet avslås med hänvisning till att det inte funnits någon möjlighet att i slutet av
maj och början av juni 2021 göra ändringar i den organisation som lagts för genomförandet
av sommarskola innevarande år och därmed har även tid för lovskola sommaren 2021
passerat.

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef Skolområde Tingsholm

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 38 av 44

§ 256 Svar på Initiativärende att kommunstyrelsen tar ett beslut om att fritids i
Grönahög ska flyttas till Gällstad eller ej

§ 256/2021

Svar på Initiativärende att kommunstyrelsen tar ett
beslut om att fritids i Grönahög ska flyttas till
Gällstad eller ej
Dnr 2020/249

Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet avslås med hänvisning till att beslut i frågan är fattat och verkställt. Flytt av
Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret 2020/2021.

Sammanfattning
I ett initiativärende till kommunstyrelsen den 7 maj 2020 föreslår Kerstin Berggren (MP) att
kommunstyrelsen ska ta ett politiskt beslut vad det gäller om fritids i Grönahög skall flyttas
till Gällstad eller inte. Förvaltningens förslag om att flytta fritids till Gällstad skola anser
Kerstin Berggren (MP) att det är en skolstruktursfråga som ska beslutas politiskt.
Dåvarande rektor för Gällstad skolområde fattade den 30 april 2020 beslut om, inom ramen
för rektors rätt att besluta om dennes inre organisation, att fritidshemsverksamheten vid
Lingontuvans förskola ska erbjudas innan skoldagens början de dagar som eleverna har
undervisning vid Gällstad skola. Fritidshemsverksamheten erbjuds vid Gällstad skola efter
skoldagens slut de dagar som eleverna har undervisning vid Gällstad skola samt övriga dagar
då eleverna inte har undervisning vid Gällstad skola.
Flytt av Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret
2020/2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-10-07 från t.f. barn- och utbildningschef
Initiativärende - Att kommunstyrelsen tar ett politiskt beslut om fritids i Grönahög ska
flyttas till Gällstad eller inte (MP)

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet avslås med hänvisning till att beslut i frågan är fattat och verkställt. Flytt av
Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret 2020/2021.

Beslut lämnas till
Barn-och utbildningschef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
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§ 257 Svar på medborgarförslag om att utveckla Lingontuvan så att
fritidsverksamhet kan fortsätta bedrivas

§ 257/2021

Svar på medborgarförslag om att utveckla
Lingontuvan så att fritidsverksamhet kan fortsätta
bedrivas
Dnr 2020/120

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att beslut i frågan är fattat och verkställt. Flytt
av Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret 2020/2021.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levinsson att utveckla
Lingontuvan så att fritids kan fortsätta att bedrivas enligt alla regler. Mikael Levinsson menar
att en nedläggning av fritids i Grönahög inte gynnar kommunen och landsbygden samt att
samhällsservice försvinner.
Efter det att medborgarförslaget skickades in beslutade dåvarande rektor att inom ramen för
rektors rätt att besluta om dennes inre organisation att fritidshemsverksamheten vid
Lingontuvans förskola ska erbjudas innan skoldagens början de dagar som eleverna har
undervisning vid Gällstad skola. Fritidshemsverksamheten erbjuds vid Gällstad skola efter
skoldagens slut de dagar som eleverna har undervisning vid Gällstad skola samt övriga dagar
då eleverna inte har undervisning vid Gällstad skola.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-03 från barn- och utbildningschef
Medborgarförslag om att utveckla Lingontuvan så att fritidsverksamhet kan fortsätta
bedrivas

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att beslut i frågan är fattat och verkställt. Flytt
av Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret 2020/2021.

Beslut lämnas till
Mikael Levinsson
Sektorschef
Verksamhetschef Grundskola
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
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§ 258 Svar på medborgarförslag om att samla in fiberskyltar om de är av plast

§ 258/2021

Svar på medborgarförslag om att samla in fiberskyltar
om de är av plast
Dnr 2019/659

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget får anses vara tillgodosett med hänvisning till att fiberskyltarna i
möjligaste mån samlas in och återanvänds av Ulricehamns Energi AB.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Nils Werner Claesson att
Ulricehamns Energi AB samlar in de blå "fiberskyltarna" om de är gjorda av plast.
Förslaget har remitterats till Ulricehamns Energi AB (UEAB) för besvarande.
Bedömningen görs att medborgarförslaget får anses vara tillgodosett genom att skyltarna i
möjligaste mån samlas in och återanvänds. I vissa fall kan dock skyltarna flyttas eller tas bort
av annan, exempelvis fastighetsägaren.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2021-08-11 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB

2

Medborgarförslag om att samla in fiberskyltar om de är gjorda av plast

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget får anses vara tillgodosett med hänvisning till att fiberskyltarna i
möjligaste mån samlas in och återanvänds av Ulricehamns Energi AB.

Beslut lämnas till
Nils Werner Claesson
Ulricehamns Energi AB
Kommunchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
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§ 259 Svar på medborgarförslag om bättre effektivitet på återvinningscentralen
Övreskog

§ 259/2021

Svar på medborgarförslag om bättre effektivitet på
återvinningscentralen Övreskog
Dnr 2021/80

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget får anses vara tillgodosett genom att frågan om införande av ”grönt kort”
på återvinningscentralen tidigare har utretts samt genom nedanstående redogörelse av
arbetsuppgifter för återvinningscentralens personal.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jan-Åke Liljedahl att Ulricehamns
Energi AB (UEAB) gör ett studiebesök på återvinningscentralen i Hjo där man har ett s.k.
”grönt kort ” för dygnetrunt inpassering. Vidare önskar han beskrivning av vilka andra
uppgifter personalen utför på återvinningscentralen förutom att vara till för besökarna.
Medborgarförslaget har remitterats till UEAB för besvarande.
Systemet med ”grönt kort” som används bland annat i Hjo och Askersund har tidigare utretts
av UEAB. Motionen avslogs då med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som
ett ”grönt kort” skulle föra med sig. Skälen till att UEAB inte var positiva till förslaget var
också att man har hög kundnöjdhet vad det gäller öppettider och tillgänglighet samt att
anläggningen är svår och kostsam att anpassa till ett sådant. UEAB har inte någon annan
uppfattning i frågan idag.
Vad gäller frågan om vilka andra uppgifter personalen utför prioriterar UEAB att närvara vid
plattan och i mottagningshallen för att vägleda och informera besökarna under öppettiderna.
Övreskog är dock inte bara en återvinningscentral utan även en avfallsanläggning och en
deponi som håller på att sluttäckas, så ett flertal andra arbetsuppgifter måste utföras
dagligen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-05-07 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB
Medborgarförslag om bättre effektivitet på återvinningscentralen Övreskog

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget får anses vara tillgodosett genom att frågan om införande av ”grönt kort”
på återvinningscentralen tidigare har utretts samt genom nedanstående redogörelse av
arbetsuppgifter för återvinningscentralens personal.
Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
Sida 42 av 44

Beslut lämnas till
Jan-Åke Liljedahl
Ulricehamns Energi AB
Kommunchef

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-28
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§ 260 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-10-28

§ 260/2021

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till
kommunstyrelsen 2021-10-28
2020/611, löpnummer 3175/2021

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
1 Sammanträdesprotokoll Direktionen 2021-09-10 Boråsregionen Sjuhärads
samordningsförbund
2 Sammanträdesprotokoll Direktionen 2021-09-10 § 56 Regional fysisk planering enligt
PBL-VGR som regionplaneorgan
3 Protokoll styrelsemöte Förbundsstyrelsen för Sjuhärads kommunalförbund 2021-09-14
4 Delårsrapport januari-augusti 2021, Sjuhärads samordningsförbund
5 Protokoll Samverkansnämnd IT 2021-09-17
6 Protokoll Budget och verksamhetsplan 2022-2024 Tolkförmedling Väst 2021-09-24
7 Delårsrapport 2021 Tolkförmedling Väst 2021-09-24

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 261 Initiativärende - Extra tillskott till läromedel i grundskolan

§ 261/2021

Initiativärende - Extra tillskott till läromedel i
grundskolan
Dnr 2021/581

Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning
Adela Brkic Carlsson (L) har lämnat en initiativärende till kommunstyrelsen om att:
- 2 miljoner som en engångssumma i år förs över till grundskolan för att användas till
läromedelsinköp.
- eventuella medel som inte hunnit förbrukas i år förs över till den enskilda skolan till nästa
årsbudget.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende - Extra tillskott till läromedel i grundskolan

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

Ordförande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

