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§ 262 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 262/2021  
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Med nedanstående förändring fastställs ärendelistan.  
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar att ärende 8, Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente 
dras ur ärendelistan.  
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§ 263 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 263/2921  
 

Kommunstyrelsens information 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om möten och händelser 
sedan förra kommunstyrelsemötet.  
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§ 264 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 264/2021  
 

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

  
 
 
§ 265/2021  
 

Valärende 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Punkten ”valärende” läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Det finns inga valärenden till dagens möte. 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Punkten ”valärende” läggs till handlingarna.  
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§ 266 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-11-25 

  
 
 
§ 266/2021  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-11-25 
Dnr 2021/82  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
Beslutsunderlag  

1 Juridiska ärenden 

1.15 

Nr 692/2021 
Besluta att inte lämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att 
uppställa förbehåll för utlämnande 
Verksamhetschef 2021-10-21 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 661/2021 

Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar eller motsvarande 
Gatuingenjör 2021-10-06 

2.17 Nr 669/2021 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-10-11 

 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 665/2021, 680/2021 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2021-10-11, 2021-10-14 

5.6 

Nr 704–706/2021 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-27 

5.7 

Nr 685/2021, 700/2021 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

 Sida 10 av 65 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-05 
Exploateringsingenjör 2021-10-27 

5.9 

Nr 671/2021 
Fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan 
eller fastighetsplan i vad avser mark för gata eller annan allmän plats 
Exploateringsingenjör 2021-10-11 

5.10 

Nr 687/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-13 

5.14 

Nr 670/2021, 684/2021, 688/2021, 696/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband men bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2021-10-11 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-20, 2021-10-26 

5.21 

Nr 667/2021, 677/2021, 686/2021, 690/2021, 693/2021, 697/2021, 701/2021 
2021/545, 2021/544, 2021/512, 2021/552, 2021/569, 2021/572 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning om 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-10-11, 2021-10-13, 2021-10-05, 2021-10-
20,  
2021-10-21, 2021-10-26, 2021-10-27 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 640/2021 
2021/531 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2021-09-29 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 639/2021, 641/2021, 642/2021, 656/2021, 668/2021, 673/2021, 679/2021, 
683/2021, 694/2021, 702/2021, 703/2021, 707/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-09-14, 2021-09-13, 2021-08-09, 2021-10-04, 2021-10-07, 
2021-10-11, 2021-10-19, 2021-10-21, 2021-10-26, 2021-09-30, 2021-10-11 
Sektorchef 2021-10-01 

8.4 

Nr 676/2021 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar. / 
fastställande lönetillägg 
HR-chef 2021-10-06 

8.8 

Nr 632/2021, 633–634/2021, 635/2021, 644/2021, 645–648/2021, 649–
652/2021,  
653–655/2021, 657/2021, 658/2021, 659–660/2021, 662–663/2021, 672/2021, 
674/2021, 678/2021, 689/2021, 695/2021, 698-699/2021 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-09-27, 2021-09-29, 2021-09-30, 2021-09-29, 2021-09-30, 
2021-10-01, 2021-10-04, 2021-10-01, 2021-09-20, 2021-10-01, 2021-10-06, 
2021-10-01, 2021-10-07, 2021-10-11, 2021-10-08, 2021-10-21, 2021-10-22 
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8.16 

Nr 675/2021 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Tf sektorchef 2021-10-08 

8.18 

Nr 664/2021 
Beslut om disciplinpåföljd 
Tf sektorchef 2021-10-06 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 681/2021 
2018/470 
Teckna plankostnadsavtal 
Vikarierande planchef 2021-08-16 

9.3 

Nr 682/2021 
2021/390 
Beslut om planbesked 
Sektorchef 2021-10-19 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.10 Nr 691/2021 

Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2021-10-21 

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

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

22.1 

Nr 638/2021, 666/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2021-09-15, 2021-09-20 

22.2 

Nr 636/2021, 637/2021, 643/2021 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola 
Verksamhetschef 2021-09-13, 2021-09-16, 2021-09-30 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 267 Antagande detaljplan Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 3, Ulricehamn 

  
 
 
§ 267/2021  
 

Antagande detaljplan Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 
3, Ulricehamn 
Dnr 2015/165  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 3, Ulricehamn antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga 
byggnader för nuvarande verksamhet på fastigheten Slingan 1, Ulricehamn. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-10-18 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande Slingan 1 m.fl. Vistaforsvägen 3 Ulricehamn 
3 Granskningsutlåtande Antagande detaljplan Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 3,Ulricehamn 
4 Plankarta Antagande detaljplan Slingan 1 m.fl., Vistaforsvägen 3,Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen Slingan 1, Vistaforsvägen 3, Ulricehamn antas. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 268 Gemensam avfallsplan 2021-2030 

  
 
 
§ 268/2021  
 

Gemensam avfallsplan 2021-2030 
Dnr 2021/48 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Tjänsteskrivelse 2021-10-25 från kanslichef 
2 Boråsregionen Gemensam avfallsplan 2021-2030 
3 Protokollsutdrag § 55 210910 Gemensam avfallsplan 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Gemensam avfallsplan 2021 - 2030 antas.  
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§ 269 Budgetuppdrag - Samordning av arbetet med barns rättigheter 

  
 
 
§ 269/2021   
 

Budgetuppdrag - Samordning av arbetet med barns 
rättigheter 
Dnr 2021/386 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-10-25 från kanslichef 
2 Utredning - Samordning av arbetet med barns rättigheter 
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Ordförandens förslag – 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. 
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§ 270 Inriktningsbeslut energi- och miljöcenter EMC 

  
 
 
§ 270/2021   
 

Inriktningsbeslut energi- och miljöcenter EMC 
Dnr 2021/583 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-11-10 från kommunchef 
2 Protokollsutdrag Stadshus AB 18 oktober § 36 EMC 
3 Bilaga § 36 Utredning- Nytt reningsverk i Ulricehamn-kostnadskalkyl 2021-02-03 

Sweco 2021 maskad 
4 Bilaga § 36 Ulricehamn_reningsverk_inriktningsbeslut_förslag 20210923 
5 Bilaga § 36 Nytt reningsverk Ulricehamn_Slutgiltig rapport_2015-02-26_Sweco 2015 
6 Bilaga § 36 Lokaliseringsutredning_Ulricehamn_inkl bilagor_2016-07-01_Sweco 2016 
7 Bilaga § 36 Planbeskrivning laga kraft Vist 10_58 Energi- och miljöcenter Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag – 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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar som tilläggsyrkande att 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.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Wiktor Öbergs (M) 
tilläggsyrkandet om att 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. Ordförandens finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
tilläggsyrkandet.  
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§ 271 Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2020 

  
 
 
§ 271/2021  
 

Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 
2020 
Dnr 2021/471 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-11-01 från ekonomichef 
2 Bokslut 2020 Gerda Stombergs minne 
3 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2020 

 
Ordförandens förslag – 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, lämnar rummet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Tommy Mårtensson (S) ersätter Inga-Kersti Skarland (S). 
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§ 272 Budgetuppföljning oktober 2021 

  
 
 
§ 272/2021  
 

Budgetuppföljning oktober 2021 
Dnr 2021/607 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per oktober 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
En redaktionell ändring görs i beslutsunderlaget Budgetuppföljning oktober på sidan 8, 
högre kolumnen i tredje stycket under sektor lärande där ordet Sektorservice ändras till 
Sektorstödet.   
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-11-15 från ekonomichef 
2 Budgetuppföljning oktober 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per oktober 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår att en redaktionell ändring görs i beslutsunderlaget Budgetuppföljning 
oktober på sidan 8, högre kolumnen i tredje stycket under sektor lärande där ordet 
Sektorservice ändras till Sektorstödet.   
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Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar att göra den redaktionella ändringen 
och finner att så är fallet. Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.  
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§ 273 Svar på motion om effektiviserad användning av Ulricehamns 
stadsarkitekt 

  
 
 
§ 273/2021  
 

Svar på motion om effektiviserad användning av 
Ulricehamns stadsarkitekt 
Dnr 2020/276 
 
 
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.  
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-10-05 från kommunchef 
2 Motion - Effektiviserad användning av Ulricehamns stadsarkitekt 

 
Ordförandens förslag – 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.  
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

 Sida 22 av 65 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 274 Svar på motion om billigare boende 

  
 
 
§ 274/2021  
 

Svar på motion om billigare boende 
Dnr 2019/594 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Tjänsteskrivelse 2021-05-18 från kommunchef 
2 Motion om billigare boende 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till 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.   
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§ 275 Svar på motion om parkeringsbolag m.m. 

  
 
 
§ 275/2021  
 

Svar på motion om parkeringsbolag m.m. 
Dnr 2020/549 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-10-06 från kommunchef 
2 Motion om parkeringsbolag med mera 

 
Ordförandens förslag – 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. 
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§ 276 Svar på motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan 
mellan Bogesundsskolan och Stenbocksskolan 

  
 
 
§ 276/2021  
 

Svar på motion om att det bör skyltas om till 30 km/h 
hela sträckan mellan Bogesundsskolan och 
Stenbocksskolan 
Dnr 2021/340 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Tjänsteskrivelse 2021-10-01 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan Bogesundsskolan 

och Stenbocksskolan 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns kommun.  
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§ 277 Svar på motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola 

  
 
 
§ 277/2021  
 

Svar på motion om namnbyte på Ulricehamns 
musikskola 
Dnr 2020/578 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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 Tjänsteskrivelse 2021-10-21 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas och Ulricehamns Musikskola byter namn till Ulricehamns Kulturskola 
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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§ 278 Svar på motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 278/2021  
 

Svar på motion gällande en koldioxidbudget i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/361 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till 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. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-11 från kanslichef 
2 Motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2020-11-26 om klimatlöften 
inom ramen för Klimat 2030.  
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§ 279 Svar på motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns 
kommun 

  
 
 
§ 279/2021  
 

Svar på motion om riktlinjer för plantering av träd i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/483 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-10-19 från kanslichef 
2 Motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag – 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. 
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 Utdragsbestyrkande 

§ 280 Svar på motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser 
för husbilar 

  
 
 
§ 280/2021  
 

Svar på motion om marknadsanpassad avgift för 
kommunens ställplatser för husbilar 
Dnr 2021/521 
 
 
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. 
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-10-27 från samhällsbyggnadschef  
2 Motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för husbilar 

 
Ordförandens förslag – 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. 
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§ 281 Svar på motion angående projektet Åsundenöring 

  
 
 
§ 281/2021  
 

Svar på motion angående projektet Åsundenöring 
Dnr 2019/397 
 
 
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.   
 
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 Tjänsteskrivelse 2021-10-27 från kommunchef 
2 Motion angående  projektet  Åsundenöring 
3 Förprojektering Fiskvandring vid Vistafors kraftverk 

 
Ordförandens förslag – 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.   
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§ 282 Revidering av riktlinjer för måltider 

  
 
 
§ 282/2021  
 

Revidering av riktlinjer för måltider 
Dnr 2021/550 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Reviderade riktlinjer för måltider antas. 
 
Sammanfattning 
Under 2021 ska nuvarande riktlinjer för måltider revideras enligt kommunens styrdokument. 
 
Verksamhet kost har sett över riktlinjerna så de överensstämmer med gällande lagar och 
rekommendationer. Det har samtidigt gjorts vissa förtydligande, ändringar och tillägg inom 
områdena upphandling, miljö och samverkan i syfte att riktlinjerna ska vara hållbara och 
användbara även i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-11 från servicechef 
2 Riktlinjer för måltider 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Reviderade riktlinjer för måltider antas. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kost 
Författningshandboken  
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§ 283 Revidering av grafiska regler 

  
 
 
§ 283/2021  
 

Revidering av grafiska regler 
Dnr 2021/567 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Revidering av grafiska regler antas och ersätter tidigare grafiska regler. 
 
Sammanfattning 
Kommunens styrdokument Grafiska regler har uppdaterats med tre nya komplementfärger, 
nytt typsnitt, ny ulricehamnsillustration, mall för namnskyltar, uppdaterat avsnitt om 
skyltar, delvis nya exempelbilder samt smärre textuppdateringar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-13 från kommunikationschef 
2 Grafiska regler 2021-2025 
3 Grafiska regler 2020 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Revidering av grafiska regler antas och ersätter tidigare grafiska regler. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunikationschef 
Författningshandboken 
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§ 284 Riktlinjer för kommunikation 

  
 
 
§ 284/2021  
 

Riktlinjer för kommunikation 
Dnr 2021/568 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för kommunikation antas och ersätter tidigare beslutad Kommunikationspolicy 
och Riktlinjer för kommunikation. 
 
Sammanfattning 
Det nya styrdokumentet Riktlinjer för kommunikation beskriver Ulricehamns kommuns syn 
på kommunikation, målgrupper, syfte med intern och extern kommunikation samt 
ansvarsfördelning. Riktlinjerna omfattar alla verksamheter som ryms inom Ulricehamns 
kommun.  
 
Riktlinjer för kommunikation ersätter tidigare beslutad Kommunikationspolicy samt 
Riktlinjer för kommunikation. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-13 från kommunikationschef 
2 Riktlinjer för kommunikation 2021-2025 
3 Kommunikationspolicy 2020 
4 Riktlinjer för kommunikation 2021 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för kommunikation antas och ersätter tidigare beslutad Kommunikationspolicy 
och Riktlinjer för kommunikation. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunikationschef 
Författningshandboken 
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§ 285 Handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2025 

  
 
 
§ 285/2021  
 

Handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete 2022-
2025 
Dnr 2021/465 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Handlingsplan för det ANDTS-förebyggande arbetet 2022–2025 antas och ersätter tidigare 
antagen handlingsplan.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har under ett flertal år haft en handlingsplan för det ANDT-
förebyggande arbetet (alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak). Handlingsplanen är i 
behov av att revideras och föreslås innehålla förebyggande arbete för alkohol, narkotika, 
dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Det 
övergripande syftet föreslås vara ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk 
av tobaks- och nikotinprodukter. Handlingsplanen föreslås gälla under åren 2022–2025. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-25 från kanslichef 
2 Handlingsplan för det ANDTS-förebyggande arbetet 2022-2025 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Handlingsplan för det ANDTS-förebyggande arbetet 2022–2025 antas och ersätter tidigare 
antagen handlingsplan.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Författningshandboken 
Kanslichef 
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§ 286 Planprioriteringslista våren 2022 

  
 
 
§ 286/2021  
 

Planprioriteringslista våren 2022 
Dnr 2021/520 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Planuppdraget Bogesund 1:40 m.fl. "Del av Handelsträdgården" avslutas då marknadens 
behov är tillgodosedda i gällande detaljplan och en markanvisningstävling kan göras utifrån 
rådande förutsättningar. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:253 o 1:300 m.fl. "Bäckebotomt" föreslås avslutas då 
planbeskedet är inaktuellt och då ärendet ej har varit aktivt under de fem år det funnits med i 
planprioriteringslistan. 
 
Planuppdrag nr 31 Detaljplan för Arnabo 1:20 flyttas upp till plats 26 som pågående. 
Planuppdrag 26–30 i förvaltningens förslag flyttas nedåt till planuppdrag 27–31. 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande 
och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter 
att nå målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen och hänsyn tas 
till efterfrågan på ny industrimark. 
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-26 från samhällsbyggnadschef 
2 Följebrev Planprioritering våren 2022 
3 Planprioriteringslista våren 2022 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
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Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Planuppdraget Bogesund 1:40 m.fl. "Del av Handelsträdgården" avslutas då marknadens 
behov är tillgodosedda i gällande detaljplan och en markanvisningstävling kan göras utifrån 
rådande förutsättningar. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:253 o 1:300 m.fl. "Bäckebotomt" föreslås avslutas då 
planbeskedet är inaktuellt och då ärendet ej har varit aktivt under de fem år det funnits med i 
planprioriteringslistan. 
 
Planuppdrag nr 31 Detaljplan för Arnabo 1:20 flyttas upp till plats 26 som pågående. 
Planuppdrag 26–30 i förvaltningens förslag flyttas nedåt till planuppdrag 27–31. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 287 Avtal om förskoleverksamhet på intraprenad under 2022-2023 

  
 
 
§ 287/2021  
 

Avtal om förskoleverksamhet på intraprenad under 
2022-2023 
Dnr 2021/208 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid 
förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia 
centrum under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
Sammanfattning 
Personalen vid förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor inkom under våren 2021 med en 
begäran om att få fortsätta att bedriva förskolorna som en intraprenad inom Emilia centrum 
under perioden 2022 – 2023. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2021, Ks § 133, att ställa sig positiv till begäran om en 
ny överenskommelsetid och gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på nytt avtal 
för perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
 
Ett förslag på avtal har utarbetats vilket reglerar intraprenadens verksamhet under perioden 
den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-27 från barn- och utbildningschef 
2 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231 
3 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_bilaga 1 Verksamhetens innehåll och 

omfattning 
4 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 2 Drift och underhåll 
5 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 3 Fastighetsskötsel och 

grönyteskötsel 
6 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 4 Måltidshantering 
7 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 5 Lokalvård 
8 Intraprenad_Ny avtalsperiod_220101_231231_Bilaga 6 IT och telefoni 
9 Utvärdering intraprenad Emilia centrum 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid 
förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor och som kommer att samordnas inom Emilia 
centrum under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. 
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Beslut lämnas till 
Emilia centrum 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Ekonomifunktionen 
HR-funktionen 
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§ 288 Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 
Sjuhärad 2025 

  
 
 
§ 288/2021  
 

Finansiering för genomförande av 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
Dnr 2021/268 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 sker 
med en årlig grundavgift om 50 000 kronor och en rörlig avgift om 2 kronor per invånare och 
år från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31. 
 
Finansiering av projektet cykla och vandra i Sjuhärad upphör 2021-12-31. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 juni 2021 att anta 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025. Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund har vid sitt sammanträde 2021-09-10 beslutat att 
rekommendera medlemskommunerna att genomföra Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 
Sjuhärad 2025 med gemensam finansiering enligt samma modell som befintligt projekt Cykla 
och vandra i Sjuhärad.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-28 från kanslichef 
2 Protokollsutdrag § 60 210910 Genomförande Besöksnäringsstrategi 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 sker 
med en årlig grundavgift om 50 000 kronor och en rörlig avgift om 2 kronor per invånare och 
år från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31. 
 
Finansiering av projektet cykla och vandra i Sjuhärad upphör 2021-12-31. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB 
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§ 289 IKT-plan 2022 - Sektor lärande 

  
 
 
§ 289/2021  
 

IKT-plan 2022 - Sektor lärande 
Dnr 2021/537 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar IKT-plan 2022 – Sektor lärande. 
 
Sammanfattning 
Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande 
målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för 
att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.  
 
I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och 
kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och 
kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner. 
 
I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla 
barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som 
förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt 
vara medie- och informationskompetenta. 
 
Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen 
till den nationella strategin. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IKT-plan 
2022 för sektor lärande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-09-30 från barn- och utbildningschef 
2 IKT-plan 2022 - Sektor lärande 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar IKT-plan 2021/2022 – Sektor lärande. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår en redaktionell ändring i ordförandens förslag till beslut där 2021 tas 
bort. Ändringen blir därför att ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut är att 
Kommunstyrelsen antar IKT-plan 2022 – Sektor lärande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner ändringen och kan besluta enligt 
ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet. 
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Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
Verksamhetschef Skolutveckling och stöd 
Författningshandboken 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

 Sida 42 av 65 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 290 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under 
läsåret 2020/2021 

  
 
 
§ 290/2021  
 

Sammanställning av kränkningar som anmälts till 
huvudmannen under läsåret 2020/2021 
Dnr 2021/115 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2020/2021 
läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2020/2021 inträffade sammanlagt 43 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det är en 
minskning jämfört med läsåret innan då 56 händelser anmäldes. 
 
En jämförelse mellan terminerna visar inte på någon större skillnad under läsåret. Under 
höstterminen 2020 gjordes 23 anmälningar och under vårterminen 2021 anmäldes 20 
händelser. Läsåret 2019/2020 gjordes 45 anmälningar under höstterminen och 11 under 
vårterminen. 
 
Av de 43 händelser som anmäldes under året är 42 händelser kopplade till grundskolan där 
33 anmälningar gjordes av F-6 skolor och nio av 7–9 skolor. En händelse är kopplad till 
Tingsholmsgymnasiet. Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. 
 
De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla 
åtgärder har följts upp. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-29 från barn- och utbildningschef 
2 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 

2020_2021 - Rapport 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2020/2021 
läggs till handlingarna. 
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Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
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§ 291 Svar på initiativärende om uttalande om återvändande IS-terrorister 

  
 
 
§ 291/2021  
 

Svar på initiativärende om uttalande om 
återvändande IS-terrorister 
Dnr 2019/303 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendets förslag antas inte med hänvisning till  
 
att det är rättssamhällets ansvar och uppdrag att hantera brottslighet och Ulricehamns 
kommuns del i det är att bistå rättsväsendet 
 
att kommunstyrelsen har antagit en plan mot våldsbejakande extremism där förvaltningens 
ansvar för det förebyggande arbetet för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
beskrivs   
 
att SOU 2019:49 en ny terroristbrottslag, överlämnades till regeringen i november år 2019  
 
kommunstyrelsens delegationsordning där rätten att överlämna beslutanderätten till 
kommunstyrelsen beskrivs.  
 
Initiativärendet anses besvarat.  
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna, Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) har vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-02 inkommit med ett initiativärende där de 
föreslår att kommunstyrelsen ska anta ett uttalande om återvändande IS-terrorister. I 
initiativärendet anges tre att-satser som initiativtagarna föreslår kommunstyrelsen att 
genomföra. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-01 från kommunchef 
2 Initiativärende Uttalande om återvändande IS-terrorister 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendets förslag antas inte med hänvisning till  
 
att det är rättssamhällets ansvar och uppdrag att hantera brottslighet och Ulricehamns 
kommuns del i det är att bistå rättsväsendet 
 
att kommunstyrelsen har antagit en plan mot våldsbejakande extremism där förvaltningens 
ansvar för det förebyggande arbetet för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
beskrivs   
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att SOU 2019:49 en ny terroristbrottslag, överlämnades till regeringen i november år 2019  
 
kommunstyrelsens delegationsordning där rätten att överlämna beslutanderätten till 
kommunstyrelsen beskrivs.  
 
Initiativärendet anses besvarat.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
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§ 292 Svar på initiativärende om extra tillskott till läromedel i grundskolan 

  
 
 
§ 292/2021  
 

Svar på initiativärende om extra tillskott till 
läromedel i grundskolan 
Dnr 2021/581 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
1,5 miljoner som en engångssumma i år förs över till grundskolan för att användas till 
läromedelsinköp. Finansiering sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsett. 
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende yrkar Liberalerna genom Adela Brkic Carlsson att två miljoner kronor 
som en engångssumma 2021 förs över till grundskolan för att användas till läromedelsinköp 
och att eventuella medel som inte hunnit förbrukas 2021 får föras över till den enskilda 
skolan till nästa årsbudget. 
 
Den totala budgeten för inköp av läromedel till förskoleklass och grundskolans samtliga 
årskurser uppgår under budgetåret 2021 till 4 148 tkr, vilket i stort motsvarar det som avsatts 
för läromedel de två tidigare åren. 
 
Av dessa medel har 1 859 tkr fördelats på grundskolans årskurs 1 – 6 och utslaget per elev 
blir det 1 183 kronor per elev under 2021, vilket ligger i nivå med de två tidigare åren då 
anslaget per elev uppgick till 1 182 respektive 1 189 kronor. Anslaget per elev kan dock variera 
mellan skolenheterna då beslut om den faktiska fördelningen vid den enskilda skolenheten 
tas av respektive rektor. Inköp av läromedel inkluderar även digitala läromedel. 
 
Förvaltningen föreslår att initiativärendet avslås med hänvisning till att gällande riktlinjer för 
ekonomisk styrning av förvaltning och bolag klargör att resultatöverföringar mellan åren 
inom den kommunala verksamhetens driftredovisning inte tillämpas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-03 från barn- och utbildningschef 
2 Initiativärende - Extra tillskott till läromedel i grundskolan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Initiativärendet avslås med hänvisning till att resultatöverföringar mellan åren inom den 
kommunala verksamhetens driftredovisning inte tillämpas. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar att 1,5 miljoner som en engångssumma i år förs över till 
grundskolan för att användas till läromedelsinköp. Finansiering sker genom 
kommunstyrelsens pott för oförutsett. 
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Adela Brkic Carlsson (L), Mikael Dahl (C), Mikael Levander (NU), Inga-Kersti Skarland (S), 
Dan Ljung (V) och Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till Sebastian Gustavsson (M) 
yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut eller 
enligt Sebastian Gustavssons (M) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Sebastian Gustavssons (M) yrkande.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Ekonomichef 
Verksamhetschef grundskola 
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§ 293 Svar på medborgarförslag om att Ulricehamns Fritidsfiskare skall 
företräda Ulricehamns kommun i fiskevårdfrågor och det allmänna fisket i 
Övre Åsundens Fiskevårdsområde 

  
 
 
§ 293/2021  
 

Svar på medborgarförslag om att Ulricehamns 
Fritidsfiskare skall företräda Ulricehamns kommun i 
fiskevårdfrågor och det allmänna fisket i Övre 
Åsundens Fiskevårdsområde 
Dnr 2020/541 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att fördelarna med att Ulricehamns kommun 
själva företräder sina intressen i Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening är övervägande.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ulricehamns Fritidsfiskare att de 
skall företräda Ulricehamns kommun i fiskevårdsfrågor och det allmänna fisket i Övre 
Åsundens Fiskevårdsområde. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-11-03 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om att Ulricehamns Fritidsfiskare skall företräda Ulricehamns 

kommun i fiskevårdfrågor och det allmänna fisket i Övre Åsundens Fiskevårdsområde 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att fördelarna med att Ulricehamns kommun 
själva företräder sina intressen i Övre Åsundens Fiskevårdsområdesförening är övervägande.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Mattias Lundberg 
Kanslichef 
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§ 294 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo 

  
 
 
§ 294/2021  
 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo 
Dnr 2021/478 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till arbetet att utreda frågan 
om införandet av 40 km/h inom alla tätorter i Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jerker Thorén att likställa 
hastigheten i Torsbo till 40 km/h så det blir lika med andra byar och centralorten i 
Ulricehamns kommun. Då hastigheten har ökat markant det sista året skriver 
förslagsställaren att de kräver att detta görs skyndsamt innan en allvarlig olycka inträffar. 
 
Ulricehamns kommunen har en politiskt antagen hastighetsplan som syftar till att vara ett 
underlag till beslut angående justering av hastighetsgränser. I hastighetsplanen finns inte 
Torsbo med bland de fem utvalda tätorterna, däremot så genomfördes ett analysarbete för 
samtliga tätorter i kommunen vid framtagandet av planen. 
 
Parallellt med genomförandet av hastighetsplanen har förvaltningen för avsikt att under år 
2022 utreda frågan om införandet av 40 km/h i Torsbo och i övriga tätorter i kommunen. 
Arbetet kommer ske i enlighet med kommunens ställningstagande att 40 km/h ska vara 
bashastigheten inom alla tätorter. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-10-11 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om sänkt hastighet i Torsbo 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till arbetet att utreda frågan 
om införandet av 40 km/h inom alla tätorter i Ulricehamns kommun. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Jerker Thorén 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 295 Svar på medborgarförslag om övergångsställe med refug på 
Grönahögsvägen 

  
 
 
§ 295/2021  
 

Svar på medborgarförslag om övergångsställe med 
refug på Grönahögsvägen 
Dnr 2021/245 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett övergångställe inte anses motiverat på 
platsen.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Alexandra Lustbäck förbättring av 
trafiksäkerhet utmed Grönahögsvägen. Enligt Alexandra skulle ett övergångsställe med 
någon slags refug både öka trafiksäkerheten för gångtrafikanter och förhoppningsvis även 
sänka hastigheten och därmed öka tryggheten för barnfamiljer och andra boende i området.  
 
I samband med genomförande av hastighetsplanen för Ulricehamns kommun höjdes 
hastighetsgränsen till 60 km/h. Sedan förändringen har ingen reell hastighetsförändring 
skett på Grönahögsvägen. Cirka 91 procent av trafikanterna följer hastighetsgränsen på 60 
km/h. Grönahögsvägen har goda siktförhållanden på över 120 meter vid föreslagen plats för 
övergångställe med refug.  
 
Ett övergångsställe är en åtgärd som används för att minska väntetiderna för fotgängare. 
Eftersom det inte påverkar hastigheten på fordonstrafiken så är ett övergångställe ingen 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd, utan anläggs för att främja framkomligheten. För att anlägga 
ett nytt övergångställe ska trafikmängderna på gatan vara så stora att det är svårt att hitta 
tidsluckor mellan fordonen. Trafikmätningar som genomförts under år 2021 har visat att 
genomsnittlig tidslucka på Grönahögsvägen var cirka 127 sekunder. Därmed finns i dagsläget 
inget motiverat behov för att anlägga ett nytt övergångsställe. Vidare rekommenderar 
Trafikverket övergångsställen på platser med en trafikmängd över 1000 fordon i medel per 
dygn. Uppmätt trafikmängd på Grönahögsvägen är mindre än 800 fordon per dygn. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-10-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om övergångsställe med refug på Grönahögsvägen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett övergångställe inte anses motiverat på 
platsen.  
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Beslut lämnas till 
Alexandra Lustbäck 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 296 Svar på medborgarförslag om fotbollsplan på gräs 

  
 
 
§ 296/2021  
 

Svar på medborgarförslag om fotbollsplan på gräs 
Dnr 2021/240 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till driftperspektiv och möjligheter till alternativ 
användning vintertid. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Markus Tarasso att anlägga en 
fotbollsplan i gräs på den befintliga fotbollsplanen på nedre Fredriksberg, mellan Irisvägen 
och Astervägen. 
 
Under ärendets beredning har förvaltningen tittat på användningsområdet på 
kvartersidrottsplatsen som beskrivs i medborgarförslaget och kommit fram till att 
möjligheten till alternativ användning vintertid, då man kan spola upp kvartersidrottsplatsen 
till skridskobana, försvinner samt att det ur driftperspektiv blir mer komplicerat. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-13 från servicechef 
2 Medborgarförslag om fotbollsplan på gräs 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till driftperspektiv och möjligheter till alternativ 
användning vintertid. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Markus Tarasso 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 297 Svar på medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i 
Vegby 

  
 
 
§ 297/2021  
 

Svar på medborgarförslag gällande avsaknad av 
toalett i Sjöparken i Vegby 
Dnr 2020/379 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att nya dörrar och 
lås med tidsstyrning har beställts av kommunen. Montering och installation kommer att 
genomföras under 2021. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gustav Johansson att toaletterna vid 
Café Sjöparken i Vegby blir offentliga och kan användas av fler än bara caféets besökare. 
Kommunen genomför nödvändiga anpassningar och tecknar avtal med caféägaren så att 
toaletterna blir offentliga och inte öppna enbart under caféets öppettider. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-19 från servicechef 
2 Medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby 
3 Medborgarförslag gällande avsaknad av toalett i Sjöparken i Vegby, alternativ 2 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att nya dörrar och 
lås med tidsstyrning har beställts av kommunen. Montering och installation kommer att 
genomföras under 2021. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Gustav Johansson 
Sektorchef service 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 298 Svar på medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn 

  
 
 
§ 298/2021  
 

Svar på medborgarförslag om discgolfbana i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/29 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att liknande ärende redan har 
beslutats och det pågår en utredning om lämpliga platser, kostnader och drift för discgolf i 
Ulricehamns kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Ahlstrand att det byggs en 
discgolfbana i Ulricehamn. 
 
Då förvaltningen fick in ytterligare fyra medborgarförslag som är besvarade så pågår redan 
en utredning vad gäller discgolf i Ulricehamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-15 från servicechef 
2 Medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att liknande ärende redan har 
beslutats och det pågår en utredning om lämpliga platser, kostnader och drift för discgolf i 
Ulricehamns kommun. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Per Ahlstrand 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 299 Svar på medborgarförslag om pulkalift 

  
 
 
§ 299/2021  
 

Svar på medborgarförslag om pulkalift 
Dnr 2021/107 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att åtgärden är för stor i proportion till den 
korta säsong med natursnö som råder i kommunen. Förvaltningen har heller inte 
organisation eller ekonomi för att driva en sådan anläggning. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Rylander att det installeras en 
pulkalift i pulkabacken vid golfbanan. 
 
Vidare skriver Karin att det garanterat kommer ge barn och ungdomar mycket glädje vilket är 
viktigt i dessa pandemitider. Hon belyser också att det är en relativt liten insats som gör 
staden än mer attraktiv för de som bor här idag men också för de som eventuellt tänkt flytta 
till Ulricehamn på sikt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-15 från servicechef  
2 Medborgarförslag om pulkalift 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att åtgärden är för stor i proportion till den 
korta säsong med natursnö som råder i kommunen. Förvaltningen har heller inte 
organisation eller ekonomi för att driva en sådan anläggning. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Karin Rylander 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 300 Svar på medborgarförslag om brygga och hopptorn vid Marbäcksvägen 

  
 
 
§ 300/2021  
 

Svar på medborgarförslag om brygga och hopptorn 
vid Marbäcksvägen 
Dnr 2021/108 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen inte anser platsen som 
lämplig, dels för att det idag inte är någon kommunal badplats men också för att 
tillgängligheten med parkeringsplatser etc. är komplicerad i området. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Rylander att det byggs en 
brygga och ett hopptorn ut i sjön vid Marbäcksvägen utanför tågtunneln. Vidare skriver Karin 
att detta hade gett mycket glädje och aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Karin 
skriver också att det gör kommunen attraktivare med en ganska liten insats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-15 från servicechef 
2 Medborgarförslag om brygga och hopptorn vid Marbäcksvägen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen inte anser platsen som 
lämplig, dels för att det idag inte är någon kommunal badplats men också för att 
tillgängligheten med parkeringsplatser etc. är komplicerad i området. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Karin Rylander 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid  
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§ 301 Svar på medborgarförslag om att bygga ut iläggningsrampen för båtar vid 
Fiskebacken 

  
 
 
§ 301/2021  
 

Svar på medborgarförslag om att bygga ut 
iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken 
Dnr 2021/363 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen anser att kommunen 
erbjuder den service som krävs merparten av säsongens alla dagar. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Niclas Gustafsson att bygga ut 
iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken. 
 
Vidare skriver Niclas Gustafsson att det önskas en dubbelramp med två bryggor. 
Anledningen är att det oftast blir kö då det i dagsläget endast kan läggas i en båt åt gången 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-09-23 från servicechef 
2 Medborgarförslag om att bygga ut iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen anser att kommunen 
erbjuder den service som krävs merparten av säsongens alla dagar. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut eller 
enligt Wiktor Öbergs (M) yrkande om bifall till medborgarförslaget. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Niclas Gustafsson  
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 302 Svar på medborgarförslag om inhägnad parkering vid butiken Dollarstore 

  
 
 
§ 302/2021  
 

Svar på medborgarförslag om inhägnad parkering vid 
butiken Dollarstore 
Dnr 2021/97 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har befogenhet att utföra 
föreslagna åtgärder på privatägd mark. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att Ulricehamns 
kommun bör undersöka om möjlighet finns att för varuhuset Dollarstore kräva att på något 
sätt inhägna eller i vart fall försvåra för obehöriga att under sen kvällstid/nattetid få tillträde 
till varuhusets kundparkering belägen mellan Boråsvägen och Karlsnäsvägen. Under denna 
tid är denna parkering uppställningsplats och startfält för ett cityrally som på högsta 
motorvarv drar runt i villakvarteren och bland industrierna. Återkommer och startar om, 
ideligen till långt efter midnatt. Missunnar förstås inte ungdomar att spela hög musik och 
köra bil eller Epa/A-traktor eller vad vi kallar fordonen för. Men anser att en racerbana 
nattetid inte är hemmahörande i bostadsområden. 
 
Det är Polisen som ansvarar för den allmänna ordningen på platsen, och är den myndighet 
som utför tillsyn och lagför överträdelser enligt brott mot ordningslagen (lag 1993:1617) och 
Trafikförordningen (lag 1998:1276). När det gäller högt spelande musik och fordon som stör 
nattetid så är det ett polisärende. Förvaltningen har framfört förslagsställaren synpunkt till 
Polisen gällande den plats och tid som beskrivs. 
 
Eftersom kommunen inte äger marken vid Dollarstore råder kommunen inte över frågan om 
ytan bör inhägnas eller liknande.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-10-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om inhägnad parkering vid butiken Dollarstore 
3 Medborgarförslag om inhägnad parkering vid butiken Dollarstore, fortsättning 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har befogenhet att utföra 
föreslagna åtgärder på privatägd mark. 
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Beslut lämnas till 
Bengt Birgersson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 303 Svar på medborgarförslag om ytterligare övergångsställe på 
Grönahögsvägen, delen stadsparken - gamla Götaplatsens kiosk 

  
 
 
§ 303/2021  
 

Svar på medborgarförslag om ytterligare 
övergångsställe på Grönahögsvägen, delen 
stadsparken - gamla Götaplatsens kiosk 
Dnr 2021/200 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan som bidragit till sänkt 
hastighet och säkrare passage. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ida Edberg att det görs ett 
övergångsställe till på Grönahögsvägen. På den delen som startar vid Stadsparken och 
avslutas vid gamla Götaplatsens kiosk. Förslagsvis borde det finnas ett där Villagatan korsar 
Grönahögsvägen. 
 
Det finns idag ett övergångsställe vid korsning Parkgatan och Grönahögsvägen. Gång- och 
cykelbanan som korsar Grönahögsvägen vid gamla Götaplatsens kiosk har en passage för 
gång- och cykeltrafik som planeras att breddas under år 2023.  
 
Ett övergångsställe är en åtgärd som används för att minska väntetiderna för fotgängare. För 
att anlägga ett nytt övergångställe ska trafikmängderna på gatan vara så stora att det är svårt 
att hitta tidsluckor mellan fordonen. Eftersom hastigheten på Grönahögsvägen har sänkts till 
40 km/h i samband med genomförandet av hastighetsplanen blir tidsluckorna mellan 
fordonen större än tidigare. Därmed finns inget motiverat behov för att anlägga ett nytt 
övergångsställe. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-10-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om ytterligare övergångsställe på Grönahögs 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan som bidragit till sänkt 
hastighet och säkrare passage. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ida Edberg 
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Samhällsbyggnadschef 
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§ 304 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 

  
 
 
§ 304/2021  
 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre 
Rosors väg 
Dnr 2021/217 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Rosengren att 
hastighetsgränsen ska sänkas till 50 km/h på Tre Rosors väg ifrån Ulrikaskolan till och med 
Grönahögsvägen då det finns farliga korsningar där våra och andras barn går varje dag efter 
skolan. Exempelvis korsningen Grönahögsvägen där han själv undviker att göra vänstersväng 
på morgonen, utan tar annan väg (via Götaplatsen-Höjdgatan) då sikten är kort, bilar kör fort 
och marginalerna är små när man kör ut. Många kör fort och hinner eller vill inte stanna.  
Han anser att det finns tre farliga övergångsställen på denna sträckan utan farthinder och en 
del stressiga bilförare på vägen i kombination med barn som passerar. När skolan börjar och 
slutar bör denna sträckas hastighetsbegränsning vara 30 km/h.  
 
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. Vid höjning till 60 km/h på sträckan har medelhastigheten inte förändrats 
enligt de trafikmätningar som genomförts under 2021. Till skillnad från tidigare har nu Tre 
rosors väg en hög efterlevnad av hastigheten, cirka 90 procent av trafikanterna följer 
hastighetsgränsen. Att omreglera hastigheten till 50 respektive 30 km/h bedöms inte lämplig 
då hastighetsgränsen troligtvis skulle få en låg efterlevnad. Trafikanter som vistas på gång- 
och cykelbanan anses skyddade då de är separerad från motortrafiken. De passager som leder 
över Tre Rosors väg har även goda siktförhållanden. Den korsning som förslagsställaren 
nämner vid Grönahögsvägen och Tre Rosors väg har nu ändrats till en cirkulationsplats, 
vilket medför färre konflikter mellan trafikanterna samt att den reella hastigheten sänks på 
platsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-10-03 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till antagen hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. 
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Beslut lämnas till 
Henrik Rosengren 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 305 Svar på medborgarförslag om dygnsavgift för husbil vid Ulrikaparken 

  
 
 
§ 305/2021  
 

Svar på medborgarförslag om dygnsavgift för husbil 
vid Ulrikaparken 
Dnr 2021/247 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göte Håkansson att kommunen ska 
ta ut en dygnsavgift för husbil på den populära parkeringsplatsen vid Ulrikaparken. 
Förslagsvis 200 kronor per dygn. Detta anser förslagsställaren är skäligt då de använder 
toaletter, tömmer sopor och tankar. Göte har talat med flera husbilsägare om detta och de är 
förvånade att de får stå på en så fin plats utan kostnad. Det har tidigare framförts att 
husbilsägarna tillför så mycket eftersom de handlar vad de behöver, och därför skulle inte 
kommunen ta ut någon avgift. Enligt de personer som Göte talat med fyller de sin husbil på 
nödvändigt behov innan de lämnar hemmet, och handeln på plats blir bara sporadisk. 
Sommartid kan det bara på parkeringen vid Kallbadhuset stå över 30 ekipage. Avgiften är 
också lätt att ta in då de flesta har swish. 
 
För att besvara medborgarförslaget behöver ställplatsparkeringar för husbilar utredas för att 
visa var de ska finnas samt om dessa ska avgiftsbeläggas. 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 Tjänsteskrivelse 2021-10-37 från samhällsbyggnadschef 

 

2 Medborgarförslag om dygnsavgift för husbil vid Ulrikaparken  
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara i behov av en mer omfattande utredning. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kommunens ställplatsparkeringar och om dessa ska avgiftsbeläggas. 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Göte Håkansson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 306 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-11-25 

  
 
 
§ 306/2021  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-11-
25 
Dnr  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Samverkan besöksnäring Boråsregionen Protokoll kommunstyrelsen Svenljunga kommun 
2021-10-18 
2 Sammanträdesprotokoll Direktionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
2021-10-22 
3 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021-10-22 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 


