
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-16 

 Sida 1 av 41 

Tillkännagivande av justerat protokoll 
Nämnd Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2021-12-16 
Paragrafer 205 – 227  
Datum då anslaget 
publiceras 2021-12-22 

Datum då publiceringen 
upphör 2022-01-13 

Förvaringsplats för 
protokollet Stadshuset 
 

Protokollet justeras digitalt 
Linnéa Svensson  
………………………………………… 
Underskrift  
Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
Tid och plats torsdag den 16 december 2021 kl. 18:00-22:31, i Kommunfullmäktiges 

sessionssal, Stadshuset och digitalt via Teams. Mötet ajournerades 
klockan 20:13 – 20:36 och 21:53 – 22:10. 

  
Paragrafer 205 – 227  

  
Beslutande 
ledamöter 

Sören Johansson M Ordförande 
Frida Edberg KD  
Cristina Bernevång KD  
Roland Eriksson L  
Adela Brkic Carlsson L  
Arne Fransson MP  
Jan-Olof Sundh V  
Dan Ljung V §§ 205 - 224 
Roland Karlsson C  
Mikael Dahl C  
Bengt Leander C  
Börje Eckerlid C  
Ziad Makrous C  
Liselotte Andersson C  
Ann Stockzelius C  
Jan-Åke Claesson C  
Margareta Juliusson M  
Eva Grönbäck M  
Catharina Örtendahl Rylid M  
Eduard Piper M  
Sebastian Gustavsson M  
Richard Hallifax M  
Wiktor Öberg M  
Mikael Levander NU  
Mats Bogren NU  
Annie Faundes NU  
Elisabeth Stålbrand NU  
Bella Cotter NU  
Armel Hombessa NU  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-16 

 Sida 2 av 41 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Peter Nilsson SD  
Elisabeth Nilsson SD  
Aila Kiviharju SD  
Bengt Bogren SD  
Niclas Sunding SD §§ 205 – 223, 224 ej beslut 
Inga-Kersti Skarland S §§ 205 – 215, 217 - 227 
Mattias Green-Andersson S  
Aira Eriksson S  
Leif Dahl S  
Jan Brobjer S §§ 206 - 227 
Klas Redin S  
Tommy Mårtensson S §§ 205 – 215, 217 - 227 
Per-Ola Johansson S  

  
Tjänstgörande  
ersättare 

Kerstin Berggren MP Ersätter Ingemar Basth 
Lisa Åkesson NU Ersätter Inga-Maj Larsson 
Charlotta Sunding NU Ersätter Dario Mihajlovic 
Johan Helmrot NU Ersätter Mario Malnar §§ 206 - 227 
Bengt Klasson S Ersätter Hanna Schoultz 
Daniel Claesson  S Ersätter Mattias Remar 
Peter Edström S Ersätter Jan Brobjer § 205 

Ersätter Tommy Mårtensson § 216 
p.g.a. jäv 

Tommy Johansson S Ersätter Inga-Kersti Skarland § 216 
p.g.a. jäv 

Ing-Britt Jonsson  V §§ 225 – 227 ersätter Dan Ljung  

  
Ersättare Ingvar Ideström M  

Anette Hellqvist M §§ 205 - 224 
Jan Holmin M  
Inger Broberg C  
Iréen Wolter L  
Per-Ove Ståhlbrand KD  
Tommy Johansson S  
Peter Edström S §§ 206 – 215, 217 – 227  
Ing-Britt Jonsson  V §§ 205 – 224  
Arne Sjögren V §§ 205 – 224  
Mikael Odhage MP  

  
Justerare 

 
Frida Edberg (KD) och Peter Nilsson (SD)  

Justeringsdag 21 december 2021 

  
Övriga Joakim Nertyk KPMG 

Lars Holmin Vice beredningsledare, demokratiberedningen 
§ 212, ej beslut 

  
Allmänheten Öppet sammanträde 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-16 

 Sida 3 av 41 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
Underskrifter  

 

 
Sekreterare 

Protokollet justeras digitalt  
________________________ 

  Linnéa Svensson 
 

 
Ordförande 

 
Protokollet justeras digitalt  
________________________ 

  Sören Johansson 

 
 

Justerare 

 
Protokollet justeras digitalt  
________________________ 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 Frida Edberg 

  
 Justerare 

 
Protokollet justeras digitalt  
________________________ 
  Peter Nilsson 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-16 

 Sida 4 av 41 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning  
§ 205 Information från KPMG gällande revisionsrapport Kartläggning av Ulricehamns 
 kunskapsresultat och jämförelse med fyra kommuners resultat i grundskolan ................................5 

§ 206 Information ................................................................................................................................6 

§ 207 Motion angående en mobil återvinningsstation .........................................................................7 

§ 208 Motion om pandemitrötthet .......................................................................................................8 

§ 209 Medborgarförslag om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 år till 65 år ................9 

§ 210 Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn .......................10 

§ 211 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående en solcellspark på den sluttäckta deponin 
vid Övreskog ...................................................................................................................................11 

§ 212 Överlämnande av demokratiberedningens slutrapport ............................................................12 

§ 213 Gemensam avfallsplan 2021-2030 ...........................................................................................14 

§ 214 Budgetuppdrag - Samordning av arbetet med barns rättigheter ..............................................15 

§ 215 Inriktningsbeslut energi- och miljöcenter EMC ......................................................................17 

§ 216 Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2020 ........................................................19 

§ 217 Budgetuppföljning oktober 2021 .............................................................................................20 

§ 218 Svar på motion om effektiviserad användning av Ulricehamns stadsarkitekt .........................21 

§ 219 Svar på motion om billigare boende ........................................................................................22 

§ 220 Svar på motion om parkeringsbolag m.m. ...............................................................................24 

§ 221 Svar på motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan Bogesundsskolan 
och Stenbocksskolan .......................................................................................................................27 

§ 222 Svar på motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola .....................................................29 

§ 223 Svar på motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun ....................................30 

§ 224 Svar på motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns kommun ..........................32 

§ 225 Svar på motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för husbilar .........35 

§ 226 Svar på motion angående projektet Åsundenöring ..................................................................37 

§ 227 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, representant i referensgrupp för 
översiktsplan, Mikael Odhage ........................................................................................................39 

 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2021-12-16 

 Sida 5 av 41 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 205 Information från KPMG gällande revisionsrapport Kartläggning av 
Ulricehamns kunskapsresultat och jämförelse med fyra kommuners resultat i 
grundskolan 

  
 
 
§ 205/2021  
 

Information från KPMG gällande revisionsrapport 
Kartläggning av Ulricehamns kunskapsresultat och 
jämförelse med fyra kommuners resultat i 
grundskolan 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Joakim Nertyk, revisor från KPMG, redovisar revisionsrapporten Kartläggning av 
Ulricehamns kunskapsresultat och jämförelse med fyra kommuners resultat i grundskolan 
och svarar på frågor.   
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§ 206 Information 

  
 
 
§ 206/2021  
 

Information 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden. 
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§ 207 Motion angående en mobil återvinningsstation 

  
 
 
§ 207/2021 
 

Motion angående en mobil återvinningsstation 
Dnr 2021/642 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att Ulricehamns kommun 
inför en liknande modell som Borås med mobil återvinningsstation som anpassas efter vår 
kommuns förhållanden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående en mobil återvinningsstation 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 208 Motion om pandemitrötthet 

  
 
 
§ 208/2021  
 

Motion om pandemitrötthet 
Dnr 2021/649 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inga-Kersti Skarland (S) och Per-Ola Johansson 
(S) ge förvaltningen i uppgift att:  
 
- genomföra en särskild arbetsmiljöutredning som visar om/hur personalen i våra 
verksamheter påverkats av pandemins verkningar. 
 
- ta fram och genomföra aktiviteter om arbetsmiljöutredningen påvisar att det finns behov av 
det. 
 
-aktivt arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor som kan motverka pandemitrötthet. 
 
- kontinuerligt återrapportera till kommunstyrelsen i de delar som berörs av motionen. 
 
- med kraft fortsätta arbetet med att minimera personalomsättningen i de hårdast drabbade 
verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om pandemitrötthet 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 209 Medborgarförslag om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 år 
till 65 år 

  
 
 
§ 209/2021  
 

Medborgarförslag om att sänka åldern för gratis 
kollektivtrafik från 75 år till 65 år 
Dnr 2021/625 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att åldern för 
förmånen med gratis kollektivtrafik för seniorer sänks från 75 år till 65 år. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 år till 65 år 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Bengt Birgersson  
Kommunstyrelsen 
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§ 210 Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i 
Ulricehamn 

  
 
 
§ 210/2021  
 

Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på 
parkering i Ulricehamn 
Dnr 2021/626 
 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att en utredning 
startas för att snarast belägga parkeringsplatser med någon slags kostnad enligt utredningens 
betänkande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Bengt Birgersson  
Kommunstyrelsen 
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§ 211 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående en solcellspark på den 
sluttäckta deponin vid Övreskog 

  
 
 
§ 211/2021  
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående en 
solcellspark på den sluttäckta deponin vid Övreskog 
Dnr 2021/640 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om en 
solcellspark på den sluttäckta deponin vid Övreskog. 
 
Förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående en solcellspark på den sluttäckta 

deponin vid Övreskog (MP) 
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§ 212 Överlämnande av demokratiberedningens slutrapport 

  
 
 
§ 212/2021  
 

Överlämnande av demokratiberedningens slutrapport 
Dnr 2021/194 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar demokratiberedningens slutrapport och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
Beslutet om att tillsätta en demokratiberedning under 2020 togs i det kommunalpolitiska 
programmet för mandatperioden 2019–2022. Demokratiberedningen tillsattes av 
kommunfullmäktige i december 2020 (KF § 190/2020) och har haft till uppgift att göra en 
översyn av den nuvarande politiska organisationen och arbeta med interna arbetsformer och 
processer, beredningen har därför inte genomfört medborgardialoger eller liknande externa 
aktiviteter.  Beredningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige i Ulricehamn.  

Demokratiberedningens uppdrag har varit att göra en översyn av den nuvarande politiska 
organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp 2010.  

 Utveckla den demokratiska processen  

 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll  

 Skapa helhetssyn och samordning  

 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet  

Dessutom har det i uppdraget ingått att arbeta med att utveckla interna arbetsformer och 
processer, även detta med utgångspunkt ifrån målen från 2010. De interna arbetsformer som 
nämns i uppdraget är medborgarinflytande (även barn och ungas) och e-förslag, 
medborgardialog och allmänhetens frågestund. 

Demokratiberedningen har under hela 2021 genomfört ett digert arbete och har i vissa delar 
stått långt ifrån varandra och tvingats till kompromisser, framförallt gällande den politiska 
organisationen. Medans man i andra delar har man varit rörande överens.  

Beredningen överlämnar nu sin slutrapport till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1 Demokratiberedningens slutrapport 
2 Förslag på regler för allmänhetens frågestund 
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Ordförandens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar demokratiberedningens slutrapport och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 213 Gemensam avfallsplan 2021-2030 

  
 
 
§ 213/2021  
 

Gemensam avfallsplan 2021-2030 
Dnr 2021/48 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Gemensam avfallsplan 2021 - 2030 antas.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 10 september 2021 
beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta den gemensamma avfallsplanen.   
Förslag till ny gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens 
åtta medlemskommuner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 268 
2 Tjänsteskrivelse 2021-10-25 från kanslichef 
3 Boråsregionen Gemensam avfallsplan 2021-2030 
4 Protokollsutdrag § 55 210910 Gemensam avfallsplan 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Gemensam avfallsplan 2021 - 2030 antas.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen  
Ulricehamns Energi AB  
Kommunchef 
Kanslichef  
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§ 214 Budgetuppdrag - Samordning av arbetet med barns rättigheter 

  
 
 
§ 214/2021  
 

Budgetuppdrag - Samordning av arbetet med barns 
rättigheter 
Dnr 2021/386 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut   
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra de åtgärder som utredningen 
rekommenderar, inrätta en samordnande funktion samt skapa en tvärsektoriell arbetsgrupp 
för arbetet med barns rättigheter.  
 
Den samordnande funktionen kombineras med en befintlig tjänst inom kanslifunktionen, 
vilket innebär att inga ytterligare medel behöver skjutas till. 
 
Därmed anses budgetuppdraget avslutat och utredningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
En utredning har nu genomförts för att utreda möjligheten till en samordnad, centralt 
placerad funktion för arbetet med att säkra barns rättigheter i Ulricehamns kommun. 
Utredningen föreslår att det skapas en arbetsgrupp med minst en representant från varje 
sektor och gärna någon representant för de kommunala bolagen, en barnkonventionsgrupp. 
Gruppen kan samordna utbildningsinsatser och ta fram metoder och arbetssätt för att bättre 
leva upp till barnkonventionen, exempelvis genom mallar, rutiner och checklistor. Gruppen 
ansvarar även för att följa upp arbetet ute i verksamheterna genom att ta fram den årliga 
barnbilagan som bifogas årsredovisningen.  
 
En centralt placerad funktion föreslås leda och samordna arbetet i denna grupp, ha det 
övergripande ansvaret för frågorna samt säkerställa att gemensamma styrdokument följer 
barnkonventionen. Det åligger också den samordnande funktionen att inkludera de 
kommunala bolagen på bästa sätt i det övergripande arbetet med barnkonventionen, även 
om de skulle sakna representant i arbetsgruppen. 
 
Detta uppdrag bör kunna kombineras med andra arbetsuppgifter. I ett uppstartsskede kan 
arbetsinsatsen troligen beräknas till ca 25 % av en heltidstjänst, för att sedan, över tid, uppgå 
till ca 20 %. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 269 
2 Tjänsteskrivelse 2021-10-25 från kanslichef 
3 Utredning - Samordning av arbetet med barns rättigheter 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra de åtgärder som utredningen 
rekommenderar, inrätta en samordnande funktion samt skapa en tvärsektoriell arbetsgrupp 
för arbetet med barns rättigheter.  
 
Den samordnande funktionen kombineras med en befintlig tjänst inom kanslifunktionen, 
vilket innebär att inga ytterligare medel behöver skjutas till. 
 
Därmed anses budgetuppdraget avslutat och utredningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Förvaltningsledningen 
De kommunala bolagen 
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§ 215 Inriktningsbeslut energi- och miljöcenter EMC 

  
 
 
§ 215/2021  
 

Inriktningsbeslut energi- och miljöcenter EMC 
Dnr 2021/583 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns Energi AB får i uppdrag att upprätta ett nytt avloppsreningsverk på fastigheten 
Vist 10:58. I ett första steg sker tillståndsprocessen samt projekteringsfasen för det nya 
avloppsreningsverket med tillhörande ledningsdragningar. Investeringsbeslut och 
upphandlingar kommer att göras löpande under projektets gång och behandlas inom ramen 
för den ordinarie budgetprocessen. VA-taxan för respektive år beslutas också löpande under 
kommande år i den ordinarie budgetprocessen. 
 
Ulricehamns Energi AB får även i uppdrag att ta fram förslag till alternativa 
finansieringsformer för att undvika en alltför hög höjning av VA-taxan under 
investeringsåren 2021–2030. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) har aviserat ett behov av investering i ett nytt Energi- och 
MiljöCenter (EMC). Enligt ägardirektivet ska bolaget bereda kommunfullmäktige möjlighet 
att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser 
stora investeringar, vilket i normalfallet sker inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. 
Vid en så stor investering som ett nytt EMC utgör, bör frågan behandlas i särskild ordning. 
 
Investeringen i ett nytt EMC består egentligen av två delprojekt. Dels är det byggnation av ett 
fjärrvärmeverk där investeringen om 45 miljoner kronor är beslutad och dels byggnation av 
ett avloppsreningsverk, beräknad till cirka 590 mnkr. UEAB avser att avsätta överuttag 
(förutbetalda intäkter) som en reservering d.v.s. en långfristig skuld (fond) i 
balansräkningen. Investeringen medför att VA-taxan, enligt beräkningsunderlag från UEAB, 
kommer att behöva justeras upp med drygt 5% i genomsnitt per år utöver den årliga 
taxejusteringen om 3-4% som redan görs, under åren 2023 till 2030. När det gäller VA-
taxan, så fastställs den av kommunfullmäktige inför varje budgetår, varför det scenario med 
taxehöjningar som beskrivs av UEAB får beslutas och eventuellt revideras löpande under 
kommande år. 
 
UEAB särredovisar, i enlighet med VA-lagstiftningen, VA-verksamheten i en egen 
resultatenhet. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de faktiska kostnaderna. Bolagets 
förmåga att leverera koncernbidrag, och inte minst avkastningskrav, beror på hur bolagets 
totalresultat. Därför är det viktigt att följa utvecklingen och även i denna fråga ta beslut 
löpande under kommande år. 
 
Styrelsen i Ulricehamns Stadshus AB tillstyrker Ulricehamns Energi AB:s beslut den 1 
oktober 2021 och överlämnar till kommunfullmäktige att ta ställning till att Ulricehamns 
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Energi AB får i uppdrag att upprätta ett nytt avloppsreningsverk på fastigheten Vist 10:58. I 
ett första steg sker tillståndsprocessen samt projekteringsfasen för det nya 
avloppsreningsverket med tillhörande ledningsdragningar. Investeringsbeslut och 
upphandlingar kommer att göras löpande under projektets gång. VA-taxan för respektive år 
beslutas löpande under kommande år av kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen beslutar vidare att en återkoppling av projektet ska ske regelbundet till Stadshus 
AB. Ulricehamns Energi AB får även i uppdrag att ta fram förslag till alternativa 
finansieringsformer för att undvika en alltför hög höjning av VA-taxan under 
investeringsåren 2023 - 2030.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 270 
2 Tjänsteskrivelse 2021-11-10 från kommunchef 
3 Protokollsutdrag Stadshus AB 18 oktober § 36 EMC 
4 Bilaga § 36 Utredning- Nytt reningsverk i Ulricehamn-kostnadskalkyl 2021-02-03 

Sweco 2021 maskad 
5 Bilaga § 36 Ulricehamn_reningsverk_inriktningsbeslut_förslag 20210923 
6 Bilaga § 36 Nytt reningsverk Ulricehamn_Slutgiltig rapport_2015-02-26_Sweco 2015 
7 Bilaga § 36 Lokaliseringsutredning_Ulricehamn_inkl bilagor_2016-07-01_Sweco 2016 
8 Bilaga § 36 Planbeskrivning laga kraft Vist 10_58 Energi- och miljöcenter Ulricehamn 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns Energi AB får i uppdrag att upprätta ett nytt avloppsreningsverk på fastigheten 
Vist 10:58. I ett första steg sker tillståndsprocessen samt projekteringsfasen för det nya 
avloppsreningsverket med tillhörande ledningsdragningar. Investeringsbeslut och 
upphandlingar kommer att göras löpande under projektets gång och behandlas inom ramen 
för den ordinarie budgetprocessen. VA-taxan för respektive år beslutas också löpande under 
kommande år i den ordinarie budgetprocessen. 
 
Ulricehamns Energi AB får även i uppdrag att ta fram förslag till alternativa 
finansieringsformer för att undvika en alltför hög höjning av VA-taxan under 
investeringsåren 2021–2030. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Ulricehamns Stadshus AB 
Ulricehamns Energi AB 
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§ 216 Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2020 

  
 
 
§ 216/2021  
 

Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 
2020 
Dnr 2021/471 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2020. Årsredovisning med revisionsberättelse 
2020 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2020 samt 
revisionsrapporter för övriga stiftelser 2020 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2020 överlämnas härmed 
avseende åtta stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 15 stiftelser är avslutade och under 2017–2020 har länsstyrelsen beslutat om att 
kvarvarande stiftelser får förbruka kapitalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 271 
2 Tjänsteskrivelse 2021-11-01 från ekonomichef 
3 Bokslut 2020 Gerda Stombergs minne 
4 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2020. Årsredovisning med revisionsberättelse 
2020 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2020 samt 
revisionsrapporter för övriga stiftelser 2020 läggs till handlingarna. 
 
Jäv 
Inga-Kersti Skarland (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Tommy 
Johansson (S) ersätter Inga-Kersti Skarland (S). 
 
Tommy Mårtensson (S) anmäler jäv och deltar inte handläggningen av ärendet. Peter 
Edström (S) ersätter Tommy Mårtensson (S).  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
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Ekonomichef 
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§ 217 Budgetuppföljning oktober 2021 

  
 
 
§ 217/2021  
 

Budgetuppföljning oktober 2021 
Dnr 2021/607 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per oktober 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2021.  
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till 74,9 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2021 
innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är 56,9 mnkr högre än 
budgeterat.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till 14,7 mnkr.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 42,2 mnkr bättre än budgeterat. De huvudsakliga 
orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet är ökade skatteintäkter enligt SKR:s 
senaste skatteunderlagsprognos, exploateringsintäkter som beräknas komma in under året 
samt lägre avskrivningar och kapitalkostnader än budgeterat. 
 
Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till ca 75 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 272 
2 Tjänsteskrivelse 2021-11-15 från ekonomichef 
3 Budgetuppföljning oktober 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per oktober 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 218 Svar på motion om effektiviserad användning av Ulricehamns 
stadsarkitekt 

  
 
 
§ 218/2021  
 

Svar på motion om effektiviserad användning av 
Ulricehamns stadsarkitekt 
Dnr 2020/276 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att samtliga funktioner med kommunövergripande 
perspektiv som finns inom sektorerna och kommunledningsstaben redan kan nyttjas av flera 
eller samtliga sektorer oberoende av var i organisationen de har sin anställning.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna i Ulricehamn att 
stadsarkitekten ska vara direkt underställd kommunchef för att funktionen ska kunna nyttjas 
av flera sektorer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 273 
2 Tjänsteskrivelse 2021-10-05 från kommunchef 
3 Motion - Effektiviserad användning av Ulricehamns stadsarkitekt 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att samtliga funktioner med kommunövergripande 
perspektiv som finns inom sektorerna och kommunledningsstaben redan kan nyttjas av flera 
eller samtliga sektorer oberoende av var i organisationen de har sin anställning.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
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§ 219 Svar på motion om billigare boende 

  
 
 
§ 219/2021  
 

Svar på motion om billigare boende 
Dnr 2019/594 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att Stubo verkar på en kommersiell marknad och 
verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder. Det innebär att den typen av små 
boenden som lyfts fram i motionen inte är ekonomiskt bärkraftiga om hyresnivån sätts för 
lågt. Det blir inte en linjär kostnadsminskning vid nybyggnation enbart genom att minska 
ytan på en lägenhet. Vad gäller bärbuskar saknas efterfrågan och behov av att byta ut 
prydnadsbuskar till bärbuskar.   
 
Sammanfattning 
Aila Kiviharju (SD) föreslår i en motion att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheten att skapa mindre och billigare hyreslägenheter/parhus på ca 30 kvm, att 
presentera kostnaden för skillnaden mellan ”stora och små boenden”, att skapa utrymme för 
kolonilotter samt odlingsfält för bärbuskar med mera i anslutning till dessa bostäder och att 
byta ut prydnadsbuskar i bostadsområden mot bärbuskar. 
 
Motionen har remitterats till Stubo AB och till förvaltningens enhet för park och skog för 
besvarande.  
 
Kommunen agerar på den lokala bostadsmarknaden genom det helägda bostadsbolaget 
Stubo. När det gäller Stubo är det viktigt att framhålla att bolaget redan har egna mål i sin 
långtidsplan för hur man ska växa med fler nyproduktioner. Vidare verkar Stubo på en 
kommersiell marknad och verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder. Det innebär 
att den typen av små boenden som lyfts fram i motionen inte är ekonomiskt bärkraftiga om 
hyresnivån sätts för lågt.  När det gäller skillnaden i produktionskostnad mellan små och 
stora lägenheter är kök och badrum de dyraste rummen att producera med tanke på alla 
installationer som krävs. Oavsett storlek på lägenhet, kommer man inte från att bygga 
badrum och kök. Därav blir det inte en linjär kostnadsminskning vid nybyggnation enbart 
genom att minska ytan på en lägenhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 274 
2 Tjänsteskrivelse 2021-05-18 från kommunchef 
3 Motion om billigare boende 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
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Motionen avslås med hänvisning till att Stubo verkar på en kommersiell marknad och 
verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga grunder. Det innebär att den typen av små 
boenden som lyfts fram i motionen inte är ekonomiskt bärkraftiga om hyresnivån sätts för 
lågt. Det blir inte en linjär kostnadsminskning vid nybyggnation enbart genom att minska 
ytan på en lägenhet. Vad gäller bärbuskar saknas efterfrågan och behov av att byta ut 
prydnadsbuskar till bärbuskar.   
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Stubo AB 
Kommunchef 
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§ 220 Svar på motion om parkeringsbolag m.m. 

  
 
 
§ 220/2021  
 

Svar på motion om parkeringsbolag m.m. 
Dnr 2020/549 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning. Fråga om införande av 
parkeringsskiva bör avvaktas i väntan på framtida trafikutredningar i vilka ett eventuellt 
bildande av parkeringsbolag kan ingå som en del. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige 
beslutar: 

- Att skapa ett parkeringsbolag med namnet Ulricehamns parkerings AB som övertar 
kontrollen av parkerade fordon i Ulricehamns kommun. 

- Att all parkering i centralorten ska vara förpliktigat med användandet av en P-skiva. 
- Att förvaltningen får i uppdrag att sätta upp skyltning på lämpliga platser t.ex. att 

parkeringsskylten har en tilläggstavla med symbolen ”P-skiva” eller texten ”P-skiva”. 

Förvaltningen anser att förslagen om bildande av parkeringsbolag och införande av 
parkeringsskiva bör avvaktas i väntan på framtida trafikutredningar. Om alla 
parkeringsfrågor samlas i ett parkeringsbolag inom kommunkoncernen, kan det ge 
synergieffekter och ett samlat strategiarbete. I dagsläget är det dock mer kostnadseffektivt att 
upphandla parkeringsövervakning externt. Vad gäller införande av parkeringsskivor är det 
möjligt vid en förtätning av staden att avgiftsbeläggning är en bättre ransonering av 
tillgängliga parkeringsplatser än att använda en parkeringsskiva. En metod som är beprövad 
i betydligt större omfattning än nyttjande av parkeringsskiva hos Sveriges kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 275 
2 Tjänsteskrivelse 2021-10-06 från kommunchef 
3 Motion om parkeringsbolag med mera 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara i behov av omfattande utredning. Fråga om införande av 
parkeringsskiva bör avvaktas i väntan på framtida trafikutredningar i vilka ett eventuellt 
bildande av parkeringsbolag kan ingå som en del. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Niclas Sundings (SD) yrkande 
om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Nej-röst för att bifalla motionen.  
 
Omröstningsresultat  
Med 39 ja-röster, 5 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige att besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Richard Hallifax M   X 
Wiktor Öberg M X   
Sebastian Gustavson M X   
Eduard Piper M   X 
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Margareta Juliusson M X   
Eva Grönbäck M   X 
Sören Johansson vice ordf. M X   
Roland Karlsson C X   
Mikael Dahl C X   
Ziad Makrous C X   
Bengt Leander C X   
Börje Eckerlid C X   
Jan-Åke Claesson C X   
Liselotte Andersson C X   
Ann Stockzelius C X   
Adela Brkic Carlsson L X   
Roland Eriksson L X   
Frida Edberg KD X   
Cristina Bernevång KD X   
Bengt Klasson S X   
Inga-Kersti Skarland S X   
Mattias Green-Andersson S X   
Aira Eriksson S X   
Leif Dahl S X   
Jan Brobjer S X   
Klas Redin S X   
Tommy Mårtensson S X   
Per-Ola Johansson S X   
Daniel Claesson S X   
Jan-Olof Sundh V X   
Dan Ljung V X   
Arne Fransson MP X   
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Kerstin Berggren MP X   
Niclas Sunding  SD  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Bengt Bogren SD  X  
Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Mikael Levander NU X   
Lisa Åkesson  NU X   
Mats Bogren NU X   
Annie Faundes NU X   
Elisabeth Stålbrand NU X   
Bella Cotter NU X   
Armel Hombessa NU X   
Johan Helmrot NU X   
Charlotta Sunding NU X   

 
Reservation 
Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
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§ 221 Svar på motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan 
mellan Bogesundsskolan och Stenbocksskolan 

  
 
 
§ 221/2021  
 

Svar på motion om att det bör skyltas om till 30 km/h 
hela sträckan mellan Bogesundsskolan och 
Stenbocksskolan  
Dnr 2021/340 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns kommun.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding att hela sträckan mellan 
Bogesundsskolan och Stenbockskolan omgående skall skyltas om till 30 km/h innan det 
händer en olycka.  
 
En hastighetsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26. I 
förarbetet till planen genomfördes ett omfattande analysarbete kopplat till trafiksäkerheten, 
där hastighetsanpassningar som ansågs lämpliga i förhållande till trafikmiljöns utformning 
identifierades. På sträckan mellan Stenbocksskolan och Bogesundsskolan finns en separat 
gång-och cykelväg på den östra sidan, och en gångbana på den västra sidan som separerar 
oskyddade trafikanter från motortrafik. 
 
Hastighetsmätningar har genomförts på sträckan som visade på god efterlevnad av den 
nuvarande hastighetsbestämmelsen. Att sänka till 30 km/h riskerar en försämrad efterlevnad 
med högre hastighetsavvikelser som följd. Det finns heller inga försämrade siktförhållanden 
på platsen som skulle motivera en hastighetssänkning på platsen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 276 
2 Tjänsteskrivelse 2021-10-01 från samhällsbyggnadschef 
3 Motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan Bogesundsskolan 

och Stenbocksskolan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns kommun.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 222 Svar på motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola 

  
 
 
§ 222/2021  
 

Svar på motion om namnbyte på Ulricehamns 
musikskola 
Dnr 2020/578 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas och Ulricehamns Musikskola byter namn till Ulricehamns Kulturskola. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att Musikskolan i 
Ulricehamn byter namn till något som bättre beskriver skolans nuvarande verksamhet. 
Motionären beskriver att Musikskolan i Ulricehamn startade 1955 och växte fram med 
ambitionen att fostra barn med musiken i centrum, men också att ge alla barn oavsett 
bakgrund en meningsfull fritid. Vidare beskrivs att idag bedrivs undervisningen i 
musikinstrument men även andra konst och kulturformer såsom sång, teater/drama, 
bild/form, film och show. Motionären föreslår ett namnbyte som är mer representativt för 
verksamheten.   
 
Förvaltningen ställer sig bakom förslaget att ändra namn från Ulricehamns Musikskola till 
ett mer inkluderande namn eftersom Musikskolan i Ulricehamn idag bedriver ett breddat 
utbud av konstnärliga uttryck i undervisningen. I regeringens proposition 2017/18:164 
beskrivs att ett mer inkluderande namn som Kulturskola är att föredra när fler konstnärliga 
och kulturella uttrycksformer erbjuds.   
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 277 
2 Tjänsteskrivelse 2021-10-21 från barn- och utbildningschef 
3 Motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas och Ulricehamns Musikskola byter namn till Ulricehamns Kulturskola. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Richard Hallifax (M) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
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Verksamhetschef skolområde Tingsholm 
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§ 223 Svar på motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 223/2021  
 

Svar på motion gällande en koldioxidbudget i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/361 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2020-11-26 om klimatlöften 
inom ramen för Klimat 2030.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson och Ingemar Basth (MP) att 
kommunen beslutar att ta fram en koldioxidbudget för Ulricehamns kommun. Förslaget 
bygger på ett konsulttjänsterbjudande från Klimatsekretariatet och skulle kosta kommunen 
ca 75 000 första året och därefter ca 25 000 kr/år.  Förvaltningens förslag är att motionen 
avslås av flera orsaker. Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 (§ 286/2020) att anta 
13 av 20 klimatlöften föreslagna av Klimat 2030, ett löfte som inte antogs var 
koldioxidbudget. Konsulttjänsten visar hela kommunens utsläpp (territoriellt utsläpp) och 
det aktuella klimatarbetet som fokuserar på den kommunala verksamheten blir inte synligt. 
Enligt klimatsekretariatet pågår utveckling av konsulttjänsten där den kommunala 
verksamhetens koldioxidutsläpp specifikt kan visas. I dagsläget är det bättre att avvakta 
denna utveckling innan kommunen gör en investering i en koldioxidbudget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2020-11-26 om klimatlöften 
inom ramen för Klimat 2030.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 278 
2 Tjänsteskrivelse 2021-10-11 från kanslichef 
3 Motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun 

 
Förslag till beslut på mötet 
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Dan Ljung (V) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Arne Franssons (MP) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Arne Franssons (MP) yrkande 
om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
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Beslut lämnas till 
Kanslichef  
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§ 224 Svar på motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns 
kommun 

  
 
 
§ 224/2021  
 

Svar på motion om riktlinjer för plantering av träd i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/483 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att riktlinjer som specificerar hur många träd som ska 
planteras för varje träd som huggs ned, leder till att flexibiliteten i kompensationsåtgärderna 
går förlorad. Därmed kommer också syftet med åtgärden, det vill säga bibehålla 
funktionalitet och värde, inte uppnås. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att kommunen beslutar om 
riktlinjer angående hur många träd som ska planteras för varje träd som huggs ner och i 
vilken tidsram det ska ske med hänsyn till kommande generationer och som en åtgärd för 
effekterna av klimatförändringar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 279 
2 Tjänsteskrivelse 2021-10-19 från kanslichef 
3 Motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns kommun 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att riktlinjer som specificerar hur många träd som ska 
planteras för varje träd som huggs ned, leder till att flexibiliteten i kompensationsåtgärderna 
går förlorad. Därmed kommer också syftet med åtgärden, det vill säga bibehålla 
funktionalitet och värde, inte uppnås. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Richard Hallifax (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Jan-Olof Sundh (V), Arne Fransson (MP) och Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till Richard 
Hallifax (M) yrkande.  
 
Roland Eriksson (L), Roland Karlsson (C) och Börje Eckerlid (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Richard Hallifax (M) yrkande 
om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Nej-röst för att bifalla motionen.  
 
Omröstningsresultat  
Med 31 ja-röster, 10 nej-röster och 6 som avstår beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Richard Hallifax M  X  
Wiktor Öberg M   X 
Sebastian Gustavson M   X 
Eduard Piper M  X  
Catharina Örtendahl Rylid M   X 
Margareta Juliusson M  X  
Eva Grönbäck M   X 
Sören Johansson vice ordf. M  X  
Roland Karlsson C X   
Mikael Dahl C X   
Ziad Makrous C X   
Bengt Leander C X   
Börje Eckerlid C X   
Jan-Åke Claesson C X   
Liselotte Andersson C X   
Ann Stockzelius C X   
Adela Brkic Carlsson L X   
Roland Eriksson L X   
Frida Edberg KD   X 
Cristina Bernevång KD X   
Bengt Klasson S X   
Inga-Kersti Skarland S X   
Mattias Green-Andersson S X   
Aira Eriksson S X   
Leif Dahl S X   
Jan Brobjer S X   
Klas Redin S X   
Tommy Mårtensson S X   
Per-Ola Johansson S X   
Daniel Claesson S X   
Jan-Olof Sundh V  X  
Dan Ljung V   X 
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Arne Fransson MP  X  
Kerstin Berggren MP  X  
Aila Kiviharju SD X   
Bengt Bogren SD X   
Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Mikael Levander NU X   
Lisa Åkesson  NU X   
Mats Bogren NU X   
Annie Faundes NU X   
Elisabeth Stålbrand NU X   
Bella Cotter NU  X  
Armel Hombessa NU X   
Johan Helmrot NU X   
Charlotta Sunding NU X   

 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 225 Svar på motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser 
för husbilar 

  
 
 
§ 225/2021  
 

Svar på motion om marknadsanpassad avgift för 
kommunens ställplatser för husbilar 
Dnr 2021/521 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Kommunstyrelsen får 
i uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Wiktor Öberg (M) att 
Ulricehamns kommun inför en marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för 
husbilar. Kommunen har väldigt inbjudande ställplatser för husbilar nere vid 
Bangårdsgatan/Sturebadet vilka dessutom är gratis. Motionärerna anser att detta ger en 
osund konkurrens mot våra campingplatser. 
 
Förvaltningen ser att uppdraget är mer omfattande och kommer kräva tid att genomföra. 
Omfattningen bedöms kunna hanteras i befintlig organisation och budget. Förvaltningens 
förslag är därför att man får i uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om 
dessa ska avgiftsbeläggas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 280 
2 Tjänsteskrivelse 2021-10-27 från samhällsbyggnadschef  
3 Motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för husbilar 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår att en ändring görs i beslutet som är att ordet förvaltningen ändras till 
kommunstyrelsen.  
 
Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar att ändra ordet förvaltningen till 
kommunstyrelsen och finner att så är fallet. Ordförande frågar därefter om 
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kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut med ändringen och finner att så är 
fallet.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 226 Svar på motion angående projektet Åsundenöring 

  
 
 
§ 226/2021  
 

Svar på motion angående projektet Åsundenöring 
Dnr 2019/397 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att lämna ett bidrag om 100 000 kronor till Övre Åsundens 
Fiskevårdsområdesförening för att anlägga ett omlöp vid Vistafors kraftverk för att 
säkerställa upp- och nedströms vandring av fisk och andra organismer. 
 
Finansiering av bidraget sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsett.   
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Roland Eriksson (L) att 
kommunen kontaktar ägaren till Vistafors kraftverk, Länsstyrelsen och Övre Åsundens 
fiskevårdsområdesförening för att tillsammans säkerställa upp- och nedströms vandring av 
fisk och andra organismer. Fiskvandring är idag omöjlig vid det längst nedströms belägna 
minikraftverket (Vistafors) i Ätran vilket bl.a. hotar Åsundenöringens fortlevnad.  
 
Den lösning som förordas är ett omlöp till en investeringskostnad om ca 400 000 kronor 
plus 50 000 kronor för ytterligare projektering. Fiskevårdsområdesföreningen har sökt 
medel från Ulricafonden, Åsundens regleringsfond, Ätrans vattenråd, Ulricehamns 
fritidsfiskare samt att ett bidrag från privatperson inkommit. För att genomföra förordat 
alternativ föreslås att Ulricehamns kommun lämnar ett bidrag om 100 000 kronor till Övre 
Åsundens Fiskevårdsområdesförening.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 § 281 
2 Tjänsteskrivelse 2021-10-27 från kommunchef 
3 Motion angående  projektet  Åsundenöring 
4 Förprojektering Fiskvandring vid Vistafors kraftverk 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att lämna ett bidrag om 100 000 kronor till Övre Åsundens 
Fiskevårdsområdesförening för att anlägga ett omlöp vid Vistafors kraftverk för att 
säkerställa upp- och nedströms vandring av fisk och andra organismer. 
 
Finansiering av bidraget sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsett.   
 
Förslag till beslut på mötet 
Arne Fransson (MP), Roland Eriksson (L) och Richard Hallifax (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslut lämnas till 
Övre Åsundens fiskevårdsområdesförening  
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§ 227 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, representant i 
referensgrupp för översiktsplan, Mikael Odhage 

  
 
 
§ 227/2021  
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, representant i referensgrupp 
för översiktsplan, Mikael Odhage 
Dnr 2021/575 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Mikael Odhage (MP) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2021-10-25 avsäger sig Mikael Odhage (MP) uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige, som miljöpartiets representant i politisk referensgrupp, översiktsplan 
och som miljöpartiets representant i demokratiberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, representant i referensgrupp 

för översiktsplan, representant i demokratiberedningen, Mikael Odhage 
 
Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Mikael Odhage (MP) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Mikael Odhage 
löneassistent 
kansliet (2) 


