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§ 34 Information från Stubo 

  
 
 
§ 34/2022   
 

Information från Stubo 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning 
Erica Waller, VD för Stubo, informerar om verksamheten. 
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§ 35 Information 

  
 
 
§ 35/2022  
 

Information 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  
 

Sammanfattning  
Ordförande Dario Mihajlovic (NU) informerar att Birgit Andersson (L) har utsetts till ny 
ledamot i kommunfullmäktige. Annelie Fischer (L) och Veronika Varggårdh (NU) har utsetts 
till nya ersättare i kommunfullmäktige.   
 
Ordförande informerar om att Niclas Sunding (oberoende (SD)) inte längre företräder 
Sverigedemokraterna men har kvar sina politiska uppdrag. 

 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden. 
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§ 36 Motion om antagande av strategisk energi- och klimatplan 

  
 
 
§ 36/2022  
 

Motion om antagande av strategisk energi- och 
klimatplan 
Dnr 2022/132 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att kommunfullmäktige beslutar 
att: 
 

- ta fram ett tydligt styrdokument - en strategisk energi- och klimatplan 
- ta fram en plan för att integrera energi- och klimatplanen i alla verksamheter 
- skapa rutiner för uppföljning och redovisning av energi-och klimatplanen 

 

Beslutsunderlag 
1 Motion om antagande av strategisk energi- och klimatplan 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Motion om tvåtaktsmotorer 

  
 
 
§ 37/2022  
 

Motion om tvåtaktsmotorer 
Dnr 2022/135 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att kommunfullmäktige beslutar 
att:  
 

- Utreda ett förbud mot äldre tvåtaktsmotorer I kommunens sjöar och vattendrag  
- Utreda var gränsen för äldre motorer går 
- Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 
1 Motion om tvåtaktsmotorer 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 38 Motion om sällanköpshandel på Rönnåsen etapp 2 

  
 
 
§ 38/2022  
 

Motion om sällanköpshandel på Rönnåsen etapp 2 
Dnr 2022/136 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (L) och Birgit Andersson (L) att 
begränsningen att endast skrymmande sällanköpshandel tillåts på Rönnåsen etapp 2 stryks 
så att all sällanköpshandel tillåts. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion om sällanköpshandel på Rönnåsen etapp 2 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 Medborgarförslag om skyltar på stadens olika kvartersnamn 

  
 
 
§ 39/2022   
 

Medborgarförslag om skyltar på stadens olika 
kvartersnamn 
Dnr 2022/97 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenneth Svensson att stadens alla 
olika kvarter skall ha en liten skylt med kvartersnamnet. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om skyltar på stadens olika kvartersnamn 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kenneth Svensson  
Kommunstyrelsen 
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§ 40 Medborgarförslag om att inrätta en samtalslinje som vänder sig till alla 

åldersgrupper 

  
 
 
§ 40/2022  
 

Medborgarförslag om att inrätta en samtalslinje som 
vänder sig till alla åldersgrupper 
Dnr 2022/108 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Magnus Bjälkenfjord att Ulricehamns 
kommun ska inrätta en samtalslinje som vänder sig till alla åldersgrupper. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att inrätta en Samtalslinje som vänder sig till alla åldersgrupper 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Magnus Bjälkenfjord 
Kommunstyrelsen 
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§ 41 Medborgarförslag om enkelriktade gator 

  
 
 
§ 41/2022  
 

Medborgarförslag om enkelriktade gator 
Dnr 2022/125 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Catharina Vermeulen Wängerstedt   
att del av Bogesundsgatan och Nygatan blir enkelriktade och därmed görs utrymme för 
cykelbanor. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om enkelriktade gator 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Catharina Vermeulen Wängerstedt     
Kommunstyrelsen 
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§ 42 Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner 

  
 
 
§ 42/2022  
 

Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner 
Dnr 2021/632 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut   
Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner antas och ersätter tidigare riktlinjer för 
antagande av detaljplaner. 
 

Sammanfattning 
Detaljplaner ska tas fram i enlighet med plan- och bygglagen. När en planprocess startar 
väljer kommunen vilket förfarande som förslaget till detaljplan ska handläggas med. Syftet 
med detaljplanprocessen är att säkerställa att de lagkrav som finns uppfylls samtidigt som 
processen blir effektiv. I revideringen av dokumentet föreslås förtydligande kring vem som 
driver arbetet med att ta fram en detaljplan. Det kan vara både kommunen själv, en 
exploatörs planarkitekt eller kommunens upphandlade konsult. I och med detta tillägg så 
skapas bättre förutsättningar till att driva fler detaljplaner. Ändringarna är markerade med 
gult i bifogat styrdokument. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-03 § 33 
2 Tjänsteskrivelse 2021-11-29 från tf. samhällsbyggnadschef 
3 Riktlinjer för antagande av detaljplaner 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner antas och ersätter tidigare riktlinjer för 
antagande av detaljplaner. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandbok 
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§ 43 Förslag till nya renhållningsföreskrifter 

  
 
 
§ 43/2022  
 

Förslag till nya renhållningsföreskrifter 
Dnr 2021/509 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut   
Renhållningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun antas. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog 2021-10-28 § 251 beslut om att ställa ut ett förslag till nya 
renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun enligt miljöbalken (1998:808) kap. 15  
§ 42. Utställning har skett under tiden 2021-11-09 - 2021-12-13 på kommunens och 
Ulricehamns Energi ABs hemsidor samt skickats till tillsynsmyndigheterna, dvs. 
Länsstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Utställningen föregicks av informella samråd 
med berörda parter under framtagandet av utställningsförslaget. En synpunkt har inkommit 
och beaktats. I övrigt har endast några mindre redaktionella förändringar gjorts från 
utställningsförslaget. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-03 § 34 
2 Tjänsteskrivelse 2022-01-04 från kanslichef 
3 Renhållningsföreskrifter Ulricehamns kommun - efter utställning 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Renhållningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun antas. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Ulricehamns Energi AB 
Miljö- och samhällsbyggnad 
Författningshandboken 
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§ 44 Antagande av översiktsplan Ulricehamn 2040 

  
 
 
§ 44/2022  
 

Antagande av översiktsplan Ulricehamn 2040 
Dnr 2017/647 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut   
Översiktsplanen Ulricehamn 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas.  
 
När översiktsplanen fått laga kraft, upphäva följande planer: 

• Översiktsplan för Ulricehamns kommun, 2015 

• Fördjupad översiktsplan Växtplats Ulricehamn, 2008 

• Fördjupad översiktsplan för Gällstad, 2010 

• Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, 2013 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog 2018-06-20 beslut om att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
ny kommunövergripande översiktsplan för Ulricehamns kommun. En översiktsplan tas fram 
i enlighet med 3 kap. plan- och bygglagen (PBL). 2020-02-27 beslutade kommunfullmäktige 
om att översiktsplanen skulle skickas ut för samråd. Samrådet genomfördes mellan 9 mars 
och 10 april 2020. 2021-02-25 beslutade kommunfullmäktige om att översiktsplanen skulle 
ställas ut i en granskning. Granskningen pågick mellan 8 mars och 16 maj 2021.  
 
I enlighet med 3 kap. PBL ska kommunfullmäktige, efter samråd och granskning, besluta om 
planen ska antas.  
 
Kommunen har i en undersökning kommit fram till att planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan. En sådan undersökning ska enligt 3 kap. 9 § PBL göras på ett sånt sätt som 
anges i 6 kap. 6 § MB. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. MKB:n 
utgör en del av översiktsplanen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-03 § 35 
2 Tjänsteskrivelse 2021-12-10 från tf. samhällsbyggnadschef 
3 Antagande översiktsplan Ulricehamn 2040 
4 Strategisk miljöbedömning och MKB antagande översiktsplan Ulricehamn 

2040 
5 Granskningsutlåtande översiktsplan Ulricehamn 2040 
6 Granskningsyttrande Länsstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Översiktsplanen Ulricehamn 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas.  
 
När översiktsplanen fått laga kraft, upphäva följande planer: 
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• Översiktsplan för Ulricehamns kommun, 2015 

• Fördjupad översiktsplan Växtplats Ulricehamn, 2008 

• Fördjupad översiktsplan för Gällstad, 2010 

• Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, 2013 

Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C), Dan Ljung (V), Jan-Olof Sundh (V), Mikael Levander (NU), Cristina 
Bernevång (KD), Aira Eriksson (S), Roland Eriksson (L), Birgit Andersson (L), Arne 
Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar:  

- Att vindbruksplanen lyfts ur översiktsplanen 
- Att översiktsplanen i övriga delar antas 
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny vindbruksplan  

 
Niclas Sunding (oberoende (SD)), Aila Kiviharju (SD), Bengt Bogren (SD), Peter Nilsson (SD) 
och Elisabeth Nilsson (SD) yrkar bifall till Sebastian Gustavssons (M) yrkande.  
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Sebastian Gustavssons (M) 
yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för Sebastian Gustavssons (M) yrkande. 
 
Med 33 ja-röster och 13 nej-röster 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  
Anette Hellqvist M  X  

Ingvar Ideström M  X  
Eva Grönbäck M  X  
Per Bergman M  X  
Roland Karlsson C X   
Mikael Dahl C X   
Ziad Makrous C X   
Bengt Leander C X   
Börje Eckerlid C X   
Inger Broberg C X   
Liselotte Andersson C X   
Erik Öhlund C X   
Birgit Andersson L X   
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Roland Eriksson L X   
Cristina Bernevång KD X   
Daniel Claesson 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   
Mattias Remar S X   
Jan-Olof Sundh V X   
Dan Ljung V X   
Arne Fransson MP X   
Ingemar Basth MP X   
Niclas Sunding  (oberoende (SD))  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Bengt Bogren SD  X  
Peter Nilsson SD  X  
Elisabeth Nilsson SD  X  
Mikael Levander NU X   
Inga-Maj Larsson  NU X   
Mats Bogren NU X   
Annie Faundes NU X   
Johan Helmrot NU X   
Bella Cotter NU X   
Lisa Åkesson NU X   
Dario Mihajlovic, ordförande NU X   

 
Reservation    
Niclas Sunding (oberoende (SD)), Aila Kiviharju (SD), Bengt Bogren (SD), Peter Nilsson 
(SD), Elisabeth Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.   

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 45 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2022 

  
 
 
§ 45/2022  
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2022 
Dnr 2021/510 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut   
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 899 kr/timme 
och en grundavgift på 1 899 kr.  
 

Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från 
Direktionens sammanträde 2021-09-03 § 49. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå 
medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 
2022 enligt bilaga. Den nya taxan börjar gälla från 2022-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-03 § 36 
2 Tjänsteskrivelse 2022-01-07 från kanslichef 
3 § 49 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
4 Taxa myndighetsutövning 2022 för SÄRF 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 899 kr/timme 
och en grundavgift på 1 899 kr.  

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund  
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§ 46 Näringslivsstrategi 2022 - 2025 

  
 
 
§ 46/2022  
 

Näringslivsstrategi 2022 - 2025 
Dnr 2021/671 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut   
Näringslivsstrategi för 2022–2025 antas.  
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram och verkställa en 
kommunikationsplan för Näringslivsstrategin 2022–2025. 
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med NUAB snarast ta fram 
förslag till en handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 som klart definierar 
aktiviteter, ansvariga och när aktiviteterna ska vara genomförda. Handlingsplanen ska 
beslutas av kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 
Ulricehamns kommuns näringslivsstrategi 2022–2025 ska bidra till att främja ett gott 
företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i 
kommunen. Strategin anger fokus för kommunens näringslivsarbete under perioden 2022–
2025. Näringslivsstrategin har arbetats fram i samverkan mellan representanter för 
Ulricehamns kommuns näringsliv, förtroendevalda och tjänstemän vid bland annat 
dialogmöten och workshopar under 2021. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-03 § 37 
2 Tjänsteskrivelse 2021-12-30 från kommunchef 
3 Näringslivsstrategi 2022-2025 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Näringslivsstrategi för 2022–2025 antas.  
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram och verkställa en 
kommunikationsplan för Näringslivsstrategin 2022–2025. 
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med NUAB snarast ta fram 
förslag till en handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 som klart definierar 
aktiviteter, ansvariga och när aktiviteterna ska vara genomförda. Handlingsplanen ska 
beslutas av kommunstyrelsen. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) och Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 47 Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare 

  
 
 
§ 47/2022  
 

Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga 
arbetsgivare 
Dnr 2022/7 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut   
Handlingsplan ”Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare” antas.  
 

Sammanfattning 
I budgeten för 2019 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli 
Sjuhärads mest attraktiva arbetsgivare.    
 
Förvaltningen har i sitt förslag som målsättning att handlingsplanen ska medverka till att det 
finns en långsiktigt hållbar balans mellan tillgänglig personal och de uppdrag förvaltningen 
har att möta. För att nå detta övergripande mål har förvaltningen utarbetat elva strategier 
som var och en beskriver en strategisk inriktning och ger förslag på ett antal åtgärder. 
Handlingsplanen är uppdelad på en förvaltningsövergripande del och är därefter 
kompletterad med sektorsspecifika handlingsplaner. Utgångspunkt för val av strategier är 
SKR:s rapport ”Möt välfärdens kompetensutmaning”. 
 
Förslaget är framtaget i samverkan med de fackliga organisationerna och antaget i 
förvaltningens centrala samverkansgrupp (CSG).  
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-03 § 38 
2 Tjänsteskrivelse 2022-01-04 från HR-chef 
3 Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Handlingsplan ”Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare” antas.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Stabschefer 
Författningshandboken 
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§ 48 Ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 SoL och LSS 

  
 
 
§ 48/2022  
 

Ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 SoL och LSS 
Dnr 2021/662 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut   
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-03 § 39 
2 Tjänsteskrivelse 2021-12-22 från socialchef 
3 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 

 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer  
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§ 49 Svar på återremitterad motion om barnrättsombud 

  
 
 
§ 49/2022  
 

Svar på återremitterad motion om barnrättsombud 
Dnr 2020/354 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut   
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att 
kommunfullmäktige beslutat att inrätta en samordnande funktion samt skapa en 
tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns rättigheter (KF § 214/2021). 
 

Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har den 7 juni 2020 inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige där man föreslår följande. 
  

• Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter förebild från 
Simrishamn.  

• För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer inrättas ett nätverk 
som består av representanter från kommunens sektorer och hålls ihop av barnrättsombudet. 

• Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i uppdrag att ta fram 
dessa).  

• Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot en barnchecklista 
och om beslutet på något sätt berör barn så ska det föregås av en barnkonsekvensanalys.  
 
Förslagen som anges i motionen har utretts i samband med ett budgetuppdrag som gavs 
inför 2020. Denna utredning var inte färdigställd förrän hösten 2021, och därför 
återremitterades svaret på motionen av kommunfullmäktige 2020-10-22, § 161.  
 
Utredningen som gjorts klar under hösten 2021 föreslår att en samordnande funktion för 
barnrättsfrågor införs i Ulricehamns kommun, ett liknande arbetssätt som det som anges i 
motionen rekommenderas också. Den 16 december 2021 biföll kommunfullmäktige 
utredningens rekommendationer om att inrätta en samordnande funktion samt skapa en 
tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns rättigheter (KF § 214/2021). 
 
I samband med svar på återremissen klargörs även följande:  
 
Barnrättsombud är en term som främst används inom regionernas verksamhet, 
företrädelsevis inom hälso- och sjukvård. De flesta regionerna anger att funktionen har till 
uppgift att informera och utbilda personalen i den egna verksamheten om barns rättigheter 
och barnkonventionen, samt synliggöra och driva barnrättsfrågor i respektive verksamhet. 
Barnrättsombuden ska fungera som inspiratörer och kunskapskälla inom sina verksamheter.  
 
Barnombud är en person som arbetar som företrädare för enskilda barn upp till 18 år. 
Barnombudet har till uppgift att företräda och stödja enskilda barn i möten med kommunen, 
till exempel genom att slussa dem vidare till redan befintliga funktioner som elevhälsovård 
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eller socialtjänst. Detta för att säkerställa att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. Denna 
funktion kan vara oberoende från kommunen för att öka trovärdigheten.  
 
En centralt placerad, samordnande funktion ansvarar för att implementera och 
samordna arbetet med barnkonventionen i verksamheterna. Funktionen ska arbeta 
strategiskt och långsiktigt med samordning och uppföljning, den har inte rollen att vara ett 
stöd i frågor kring ett specifikt barn. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-03 § 40 
2 Tjänsteskrivelse 2021-12-20 från kanslichef 
3 Motion om barnrättsombud (MP) 
4 Protokollsutdrag KF 2020-10-22, § 161, återremiss på motion om barnrättsombud 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att 
kommunfullmäktige beslutat att inrätta en samordnande funktion samt skapa en 
tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns rättigheter (KF § 214/2021). 
 

Förslag till beslut på mötet 
Arne Fransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 50 Svar på motion om parkeringar på Marknadsplatsen 

  
 
 
§ 50/2022  
 

Svar på motion om parkeringar på Marknadsplatsen 
Dnr 2021/615 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom att förvaltningen får i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram ett parkeringsprogram för Ulricehamns kommun, ett arbete 
som redan påbörjats. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa så att mängden parkeringar på 
Marknadsplatsen bibehålls och att det vid samtlig nybyggnation tillförs ytterligare platser 
minst i enlighet med beslutad parkeringsnorm. 
 
Miljö och samhällsbyggnad har genomfört resevaneundersökningar om vilka som nyttjar 
Marknadsplatsen till parkering över dygnets tidpunkter. Cirka 70% av parkörerna dagtid 
reser till Ulricehamn från kommunens ytterdelar, eller från en intilliggande kommun. 
Förvaltningen bedömer att parkeringen utgör pendel- eller arbetsplatsparkering till staden 
mer än att den främjar handel. Mindre än 10% utgör boendeparkering till närboende i 
staden. 
 
Allt eftersom Ulricehamns stad centrumkärna förtätas behövs en långsiktig strategi för både 
transportsystemet och parkering. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med ett 
parkeringsprogram eller strategi kring hur parkeringar kan fördelas eller tillkomma inom 
Ulricehamn. 
 
Programmet eller strategin avser att ge en prioritering vilka trafikantgrupper som ska 
främjas, varav arbetsgruppen anser att besökande och handel till Ulricehamns centrum är 
prioriterad och bör rymmas främst inom gaturummets parkeringar. Dessa kan i framtiden 
ordnas i P-hus eller P-däck på fler än en plats i Ulricehamns centrum, och skapa en 
tillgänglighet för hela centrumkärnans besök- och handelsnäring, inte enbart vid 
Marknadsplatsen. 
 
Pendel- eller arbetsplatsparkering bör ordnas utanför centrumkärnan på lämpligare platser, 
eller möjligtvis till del övergå till andra transportsätt som kollektivtrafik. 
 
Boendeparkering ska främst ordnas av fastighetsägare, men ett viss samutnyttjande mellan 
handel- och boendeparkering bör kunna ske då de sällan konkurrerar om parkering på 
samma tidpunkter. 
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Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-03 § 41 
2 Tjänsteskrivelse 2021-12-08 från tf. samhällsbyggnadschef 
3 Motion om parkeringar på Marknadsplatsen 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom att förvaltningen får i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram ett parkeringsprogram för Ulricehamns kommun, ett arbete 
som redan påbörjats. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 51 Avsägelse av uppdrag som överförmyndare - Katarina Claesson 

  
 
 
§ 51/2022  
 

Avsägelse av uppdrag som överförmyndare - Katarina 
Claesson 
Dnr 2022/109 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Katarina Claesson befrias från uppdraget från och med 2022-07-01. Valet av ny 
överförmyndare bordläggs. 

 
Sammanfattning 
I skrivelse 2022-02-08 avsäger sig Katarina Claesson uppdraget som överförmyndare i 
Ulricehamns kommun från och med 2022-07-01. 
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som överförmyndare - Katarina Claesson 

 

Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Katarina Claesson befrias från uppdraget från och med 2022-07-01. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Börje Eckerlid (C) yrkar att valet av ny överförmyndare bordläggs.  

 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Katarina Claesson 
Val- och arvodesberedningen 
Kanslichef 
löneassistent 
kansliet (2) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24 

Sida 27 av 30 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 52 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Annelie 

Fischer 

  
 
 
§ 52/2022  
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Annelie Fischer 
Dnr 2022/118 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Annelie Fischer (L) befrias från uppdraget. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
I skrivelse 2022-02-10 avsäger sig Annelie Fischer (L) uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Annelie Fischer (L) 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Annelie Fischer (L) befrias från uppdraget. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Annelie Fischer 
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 53 Fyllnadsval av huvudman i Sparbanken efter Roger Wilhelmsson 

  
 
 
§ 53/2022  
 

Fyllnadsval av huvudman i Sparbanken efter Roger 
Wilhelmsson 
Dnr 2022/121 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Roger Wilhelmsson (M) uppdrag som huvudman i Sparbanken upphör 25 mars 2022. 
Sebastian Gustavsson (M) utses som ny huvudman för Sparbanken 26 mars 2022 – 31 mars 
2025.  

 
Sammanfattning 
I skrivelse 2022-02-10 upplyser Roger Wilhelmsson (M) att hans uppdrag som huvudman i 
Ulricehamns Sparbank upphör i samband med vid årsstämman som är den 25 mars 2022. En 
ny huvudman behöver därför väljas för den kvarvarande perioden 26 mars 2022 till och med 
31 mars 2025.  
 

Beslutsunderlag 
1 Fyllnadsval av huvudman i Sparbanken efter Roger Wilhelmsson (M)  

 

Ordförandens förslag till beslut 
Roger Wilhelmsson (M) uppdrag som huvudman i Sparbanken upphör 25 mars 2022.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) föreslår att Sebastian Gustavsson (M) utses till ny huvudman för 
Sparbanken 26 mars 2022 – 31 mars 2025.  
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Roger Wilhelmsson 
Sebastian Gustavsson 
Ulricehamns Sparbank  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 54 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling - Aila Kiviharju 

  
 
 
§ 54/2022 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp samhällsutveckling - Aila Kiviharju 
Dnr 2022/146 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Aila Kiviharju (SD) befrias från uppdragen. Mattias Bengtsson (SD) väljs till ny ledamot i 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
I skrivelse 2022-02-24 avsäger sig Aila Kiviharju (SD) uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsen och som ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling. 
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling - Aila Kiviharju (SD) 
 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Aila Kiviharju (SD) befrias från uppdragen. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Aila Kiviharju (SD) föreslår att Mattias Bengtsson (SD) väljs till ny ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Aila Kiviharju 
Mattias Bengtsson 
Miljö- och byggnämnd  
löneassistent 
kansliet (2) 
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§ 55 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling - Ingemar Gustafsson 

  
 
 
§ 55/2022 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling - 
Ingemar Gustafsson 
Dnr 2022/147 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ingemar Gustafsson (SD) befrias från uppdragen. Aila Kiviharju (SD) väljs till ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
I skrivelse 2022-02-24 avsäger sig Ingemar Gustafsson (SD) uppdragen som ersättare i 
kommunstyrelsen och som ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling. 
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling - Ingemar Gustafsson 
(SD) 

 

Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ingemar Gustafsson (SD) befrias från uppdragen. 

 
Förslag till beslut på mötet 
Aila Kiviharju (SD) föreslår att Aila Kiviharju (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Ingemar Gustafsson 
Aila Kiviharju 
Miljö- och byggnämnd  
löneassistent 
kansliet (2) 


