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§ 100 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 100/2022  
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Med nedanstående förändring fastställs ärendelistan.  
 
Sammanfattning 
Ärende 27, Förvärv och ansökan om investeringsmedel för del av fastigheten Brunn 11:95, 
ska beslutas i kommunfullmäktige och inte i kommunstyrelsen som det står på ärendelistan. 
Ärendet kommer ligga kvar som ärende 27 men kommer ändras till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut.  
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§ 101 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 101/2022  
 

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

  
 
 
§ 102/2022  
 

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

  
 
 
§ 103/2022  
 

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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§ 104 Antagande detaljplan Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 

  
 
 
§ 104/2022  
 

Antagande detaljplan Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 
11, Ulricehamn 
Dnr 2017/422 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn antas.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att medge en fortsatt utveckling av nuvarande industriverksamhet 
samt möjliggöra för en successiv omvandling av området till icke störande verksamheter om 
nuvarande verksamhet skulle flytta. Utveckling ska ske med hänsyn till de risker som riksväg 
40 medför. Detaljplanen syftar även till att detaljplanelägga den del av fastigheten 
Verkstaden 1 som är belägen inom vägområdet tillhörande riksväg 40 för att marken ska 
kunna nyttjas för upplag.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-16 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Granskningsutlåtande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
3 Grundkarta antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
4 Grundkarta planeringsunderlag antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
5 Plankarta antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
6 Planbeskrivning antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn antas.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 105 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-04-07 

  
 
 
§ 105/2022  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-04-07 
Dnr 2022/9  
 
 
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  

 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 823/2021 

Bevilja/avslå bidrag till föreningar, organisation eller motsvarande 
Tf. Enhetschef 2021-12-17 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
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 Delegationsbeslut 2022 
1 Juridiska ärenden 
1.15 Nr 67/2022 

Beslut att inte utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller att 
uppställa förbehåll för utlämnande  
Enhetschef 2022-02-11 

1.19 Nr 78/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-02-06 

2  Allmänna ärenden 
2.1 Nr 103/2022 

Sälja inventarier, maskiner och dylikt 
Biståndshandläggare 2022-03-07 

2.20 Nr 88/2022, 105/2022 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2022-02-28, 2022-03-08 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
5.3 Nr 79/2022, 102/2022 

Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-21, 2022-03-07 

5.6 Nr 115/2022 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-24 

5.7 Nr 73/2022 
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 markpris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-15 

5.8 Nr Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-03-04 

5.10 Nr 75/2022, 77/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-15, 2022-02-17 

5.14 Nr 89/2022, 96/2022, 104/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-03-01, 2022-03-03, 2022-03-07 

5.21 Nr 68/2022, 69/2022, 76/2022, 86/2022, 87/2022, 97/2022, 98/2022, 
99/2022, 100/2022 
2022/120, 2022/20, 2022/123, 2022/145, 2022/19, 2022/160, 2022/143, 
2022/104 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
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Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-14, 2022-02-16, 2022-02-25, 2022-
02-28, 2022-03-04 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
8.1 Nr 61/2022, 62/2022, 63/2022, 64/2022, 65/2022, 66/2022, 84/2022, 

90/2022, 91/2022, 92/2022, 94/2022, 95/2022, 112/2022, 113/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) – Övrig personal 
Enhetschef 2022-02-07, 2022-02-10, 2022-01-11, 2022-02-06, 2022-01-17, 
2022-02-15, 2022-02-28, 2022-03-07, 2022-03-05 
Verksamhetschef 2022-02-24, 2022-01-11, 2022-01-31 
Sektorchef 2022-02-10 

8.4 Nr 70/2022, 71/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-02-14, 2022-01-18 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
12 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 

funktionsnedsättning och äldreomsorg 
13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
18.18 Nr 74/2022, 80/2022 

Beslut att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2022-02-14, 2022-02-23 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.1 Nr 85/2022, 93/2022, 110/2022, 111/2022 

Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-01-27, 2022-02-22, 2022-02-28 

22.2 Nr 81–82/2022, 83/2022, 106/2022, 107–108/2022, 109/2022, 114/2022 
Interkommunalersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-02-09, 2022-02-21, 2022-03-04, 2022-02-21, 2022-02-
09 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 106 Årsredovisning 2021 Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 106/2022  
 

Årsredovisning 2021 Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/116 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2021 godkänns. 
 
Av 2021 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens  
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisning 2021 fastställs och överlämnas till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2021. I 
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till 
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag.  
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2021 uppgår till 103,4 mnkr (2020: 59,4 mnkr). 
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 106,4 mnkr (2020: 60,6 mnkr).  
 
Investeringarna under 2021 uppgår till 113,9 mnkr (2020: 191,9 mnkr). 
 
Det ekonomiska resultatet 2021 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt.  
 
Av 2021 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som 
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 51,4 
mkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-04 från ekonomichef 
2 Årsredovisning 2021 ny 
3 220217 Årsredovisningsbilaga Intern kontroll 2021 
4 220217 Årsredovisningsbilaga Uppdrag 2021 
5 220221 Årsredovisningsbilaga KKiK 
6 Barnbilaga 2021 
7 Folkhälsa - Uppföljning Ulricehamns budget 2021 
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8 Grönt bokslut 2021 
9 Pensionsplaceringar, Årssammanfattning_Ulricehamn kommun 2021-12-31 
10 Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns 

kommun_2021 
11 21 Signerad ÅR Näringsliv Ulricehamn AB 
12 Lekmannarevisorns granskningsrapport NUAB 
13 21 Signerad ÅR STUBO AB 
14 Lekmannarevisors granskningsrapport Stubo 2021 
15 Underlag för lekmannarevisoerna, Granskningsrapport KPMG Stubo 
16 ÅR Ulricehamns Energi AB 2021 signerad 
17 Årsredovisning Ulricehamns Stadshus AB 2021 signerad 
18 Lekmannarevisorns granskningsrapport UEAB 
19 21 Signerad Revisionsberättelse-Ulricehamns Stadshus AB 
20 Lekmannarevisorns granskningsrapport Stadshus AB 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2021 godkänns. 
 
Av 2021 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens  
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisning 2021 fastställs och överlämnas till revisorerna. 
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§ 107 Årsredovisning 2021 Sjuhärads samordningsförbund 

  
 
 
§ 107/2022  
 

Årsredovisning 2021 Sjuhärads samordningsförbund 
Dnr 2022/126 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet.  
 
Sammanfattning 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
har fastställt årsredovisningen 2021 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-22 från kanslichef 
2 Årsredovisning_2021_beslutad 
3 Revisionsberättelse Sjusam 2021 
4 Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2021 
5 kpmg revisionsberättelse 
6 E-post fråga om ansvarsfrihet 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet.  
 
Jäv 
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Eftersom Liselotte Andersson (C) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen  
ersättare in.   
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§ 108 Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden 

  
 
 
§ 108/2022  
 

Revidering av reglemente för miljö- och 
byggnämnden 
Dnr 2021/543 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för miljö- och byggnämnden antas och ersätter tidigare reglemente. 
 
Sammanfattning 
Reglementet reglerar miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt. Reglementets 
syfte är att komplettera de bestämmelser om nämnder som finns i kommunallagen. 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt inom området utifrån plan- och bygglagen beträffande ärenden och andra uppgifter 
som avser myndighetsutövning mot enskild. 
 
Revideringarna i reglementet är till stor del av redaktionell karaktär samt vissa 
förtydliganden. Ändringarna är markerat med gult i dokumentet och de som föreslås tas bort 
är överstruket. Ett tillägg i reglementet är att protokollet nu även kan justeras digitalt. 
 
Reglementet har beretts av miljö-och byggnämnden på sammanträdet 2022-02-09. 
Nämnden beslutade där att avstryka föreslagna revideringar och förespråkar att nuvarande 
reglemente förlängs året ut 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-22 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Reglemente för miljö- och byggnämnden 
3 MBN protokoll 2022-02-09 § 6 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för miljö- och byggnämnden antas och ersätter tidigare reglemente. 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 109 Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2022 

  
 
 
§ 109/2022  
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 
2022 
Dnr 2022/166 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Enligt 20 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2022-02-28, är det 39 motioner och 42 medborgarförslag som är under 
handläggning. I bifogade filer redovisas de motioner och medborgarförslag som är 
överlämnade till kommunstyrelsen till och med 28 februari 2022.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-02 från kanslichef 
2 Pågående motioner våren 2022 
3 Pågående medborgarförslag våren 2022 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.   
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§ 110 Svar på motion om att skrota minutjakten i hemtjänsten 

  
 
 
§ 110/2022  
 

Svar på motion om att skrota minutjakten i 
hemtjänsten 
Dnr 2021/325 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag att minutstyrningen i hemtjänsten ska avskaffas avslås med hänvisning till 
att förvaltningen arbetar med andra sätt för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme för 
personalen.  
 
Motionens förslag om att ett tillitsbaserats arbetssätt ska införas i hemtjänsten anses vara 
under genomförande med hänvisning till att sektor välfärd har påbörjat ett omfattande 
arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns verksamheter. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L) att minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas samt att ett 
tillitsbaserat arbetssätt införs i hemtjänsten. 
 
Hemtjänsten i Ulricehamns kommun arbetar efter schemaplanering för att se till att alla 
brukarna får sina beviljade besök. Det medförs att besöken behövs planeras utefter tid. Men 
alla personer har olika behov och tiden för besöket styrs utefter varje persons behov. 
förvaltningen arbetar med att skapa teknikspecialister samt fortsatt implementering av 
välfärdsteknik för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme. 
 
Sektor välfärd har påbörjat ett omfattande arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns 
verksamheter. Kortfattat definieras tillitsbaserad arbetssätt på följande sätt. Styrning, kultur 
och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje 
beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla 
relationer och säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-18 från socialchef 
2 Motion om att skrota minutstyrning i hemtjänsten 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag att minutstyrningen i hemtjänsten ska avskaffas avslås med hänvisning till 
att förvaltningen arbetar med andra sätt för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme för 
personalen.  
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Motionens förslag om att ett tillitsbaserats arbetssätt ska införas i hemtjänsten anses vara 
under genomförande med hänvisning till att sektor välfärd har påbörjat ett omfattande 
arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns verksamheter. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar som ändringsyrkande avseende första att-satsen: 
Motionens första förslag, att minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas, antas. 
Sten Selin (L) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar avslag till Klas Redins (S) yrkande och yrkar bifall till ordförandens 
förslag till beslut. 
 
Frida Edberg (KD) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande.  
 
Dan Ljung (V) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande informerar om att han kommer att behandla den första att-satsen i förslag till 
beslut först för att därefter behandla förslag till beslut i sin helhet.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller Klas Redins (S) yrkande avseende den första att-satsen. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag och 
finner att så är fallet. 
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§ 111 Svar på motion om tillgänglighetsutbildning 

  
 
 
§ 111/2022  
 

Svar på motion om tillgänglighetsutbildning 
Dnr 2021/53 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in Länsstyrelsen till ett 
fullmäktigesammanträde för att hålla en utbildning om tillgänglighet på allmänna platser 
kopplat till den nationella funktionshinderpolitiken.  
 
Motionens förslag att det ska ske i samarbete med NEURO avslås dels med anledning av att 
föreningen inte har svarat på förvaltningens förfrågan och dels för att förslaget är att anordna 
en utbildning utan praktiskt inslag.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att en 
tillgänglighetsutbildning erbjuds alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 
Tillgänglighet för funktionsnedsatta är en viktig fråga och Sverige har en nationell strategi 
som utgår ifrån FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och andra internationella åtaganden. Förvaltningen arbetar med att 
förbättra tillgängligheten på olika platser i kommunen och är positiva till att en utbildning 
erbjuds till de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Fullmäktiges uppgifter enligt 
kommunallagen är att besluta ”i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt för kommunen”. Istället för en utbildning med en praktisk övning föreslår förvaltningen 
därför att Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuds in för en utbildning om tillgänglighet på 
allmänna platser kopplat till den nationella funktionshinderspolitiken. 
 
Beslutsunderlag 

 
 
 
 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in Länsstyrelsen till ett 
fullmäktigesammanträde för att hålla en utbildning om tillgänglighet på allmänna platser 
kopplat till den nationella funktionshinderpolitiken.  
 
Motionens förslag att det ska ske i samarbete med NEURO avslås dels med anledning av att 
föreningen inte har svarat på förvaltningens förfrågan och dels för att förslaget är att anordna 
en utbildning utan praktiskt inslag.   

1 Tjänsteskrivelse 2022-02-22 från kanslichef 
2 Konventionens allmänna principer 
3 Beräkningar av arvodeskostnader 
4 Motion om tillgänglighetsutbildning 
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§ 112 Svar på motion om att utreda kostnaden för gratis frukost till alla 
skolelever i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 112/2022  
 

Svar på motion om att utreda kostnaden för gratis 
frukost till alla skolelever i Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/611 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utifrån uppdrag i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet som har legat som grund för 
utredningen anses motionens förslag vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen 
har utrett enligt motionärernas förslag. 
 
Sammanfattning 
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet tydliggör politikens målsättning för 
mandatperioden 2019–2022. Den ger de kommunala verksamheterna inriktningen och 
redovisar de uppdrag politiken avser att genomföra. I det senaste kommunalpolitiska 
handlingsprogrammet 2019–2022 Nya Ulricehamn och Centerpartiet finns det ett uppdrag 
till förskola och skola att: 
 

-Utreda möjligheten att ge elever avgiftsfri frukost i skolan 
 
Förvaltningen har genomfört en utredning utifrån det politiska uppdraget. Det har dessutom 
kommit en motion till kommunfullmäktige gällande likartad utredning. 
 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jenny Kvist (S) och Tommy Mårtensson (S) att 
förvaltningen utreder kostnaden för gratis frukost till alla skolelever, att kostnaderna bryts 
ner skola för skola samt att förvaltningen redovisar förutsättningarna för att erbjuda gratis 
frukost vid de olika skolenheterna.  
 
Motionärerna beskriver vikten av en bra start på dagen med en hälsosam och balanserad 
frukost. Den forskning som motionärerna hänvisar till visar att elever som äter frukost ökar 
sin koncentrationsförmåga, blir smartare, lugnare och att skolresultaten förbättras. 
Socialdemokraterna tycker att Ulricehamns kommun ska erbjuda gratis skolfrukost till alla 
skolelever. De menar att om det är så som forskningen visar att ett jämnare intag av 
näringsriktig mat kan förbättra våra elevers skolmiljö och prestationer så ska kommunen 
satsa på det eftersom Ulricehamns kommun inte är förskonade från problem med både 
måluppfyllelse och stök på skolorna. I motionen inkluderas även gymnasiet även om det är 
en frivillig skolform. De menar att det ökar gymnasielevernas förutsättningar slutföra sin 
studietid med godkända betyg för framtida arbete eller fortsatta vidare studier samt 
attraktiviteten för ungdomar att söka till Tingsholmsgymnasiet. 
 
Förvaltningen har gjort en utredning enligt motionärernas förslag vilken presenteras under 
ärendebeskrivningen och föreslår därför att motionens förslag kan anses vara tillgodosett.  
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-04 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om att utreda kostnaden för gratis frukost till alla skolelever i Ulricehamns 

kommun 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utifrån uppdrag i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet som har legat som grund för 
utredningen anses motionens förslag vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen 
har utrett enligt motionärernas förslag. 
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§ 113 Svar på motion missbruksvård i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 113/2022   
 

Svar på motion missbruksvård i Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/379 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete anses 
vara tillgodosett med hänvisning till att handlingsplanen har reviderats och blivit antagen i 
kommunstyrelsen i november 2021. 
 
Motionens andra förslag att uppdatera kommunens hemsida med information om anonyma 
narkomaner och anonyma alkoholister antas.  
 
Motionens tredje och fjärde förslag att utreda om det är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper samt att utreda ett resurscenter för unga i missbruk eller riskbruk avslås 
med hänvisning till att det inte bedöms finnas behov av dessa utredningar och det breda 
behandlingsutbudet inom öppenvårdsenheten som redan finns. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tommy Mårtensson (S) att förvaltningen ges i 
uppdrag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete utifrån dagens 
situation och att förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera kommunens hemsida med 
information om anonyma narkomaner, anonyma alkoholister med mera. Vidare föreslår han 
att förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper och att utreda ett resurscenter för unga missbruk eller riskbruk.  
 
Förvaltningen anser att motionens förslag om att revidera handlingsplanen för ANDT- 
förebyggande arbete kan anses vara tillgodosett med hänvisning till handlingsplanen har 
reviderats och blivit antagen i kommunstyrelsen i november 2021. 
 
Förvaltningen föreslår att motionens förslag att uppdatera kommunens hemsida med 
information om anonyma alkoholister antas. 
 
Öppenvårdsenheten i Ulricehamns kommun har ett brett behandlingsutbud som fungerar 
bra, därmed föreslår förvaltningen att motionens förslag att utreda ett resurscenter för unga 
missbruk eller riskbruk samt utreda om det är möjligt att samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper avslås då det inte finns behov av att utreda detta.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-03 från socialchef 
2 Öppenvårdsenhetens behandlingsutbud 
3 Motion missbruksvård i Ulricehamns kommun 
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Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete anses 
vara tillgodosett med hänvisning till att handlingsplanen har reviderats och blivit antagen i 
kommunstyrelsen i november 2021. 
 
Motionens andra förslag att uppdatera kommunens hemsida med information om anonyma 
narkomaner och anonyma alkoholister antas.  
 
Motionens tredje och fjärde förslag att utreda om det är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper samt att utreda ett resurscenter för unga i missbruk eller riskbruk avslås 
med hänvisning till att det inte bedöms finnas behov av dessa utredningar och det breda 
behandlingsutbudet inom öppenvårdsenheten som redan finns. 
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§ 114 Svar på motion om strategi för klimatsmart byggande i Ulricehamn 

  
 
 
§ 114/2022  
 

Svar på motion om strategi för klimatsmart byggande 
i Ulricehamn 
Dnr 2021/327 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning tillstrategin ”Strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor”, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 
227. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (L), Adela Carlsson (L) och 
Klas Redin (S) att kommunfullmäktige ska ge förvaltningen i uppdrag att snarast ta fram en 
strategi för klimatsmart byggande och att denna strategi ska kopplas till de riktlinjer/ 
strategier vi har när det gäller estetik/kultur och miljömål i övrigt.  
 
Kommunen har redan en strategi ”Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor”, 
antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 227, som innefattar strategi och mål för 
klimatsmart byggande. Under de tre år strategin har varit gällande har ett flertal åtgärd 
genomförts inom området klimatsmart byggande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-10 från kanslichef 
2 Motion om strategi för klimatsmart byggande i Ulricehamn 
3 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning tillstrategin ”Strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor”, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 
227. 
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§ 115 Budgetuppföljning februari 2022 

  
 
 
§ 115/2022  
 

Budgetuppföljning februari 2022 
Dnr 2022/183 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten per februari 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. 
 
Sammanfattning  
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per februari 2022. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 prognostiseras uppgå till 48,6 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 
innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är 23,6 mnkr högre än 
budgeterat.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till 2,7 mnkr.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 20,9 mnkr bättre än budgeterat. De huvudsakliga 
orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet är en mer positiv prognos gällande 
skatteintäkter (12,4 mnkr), ett prognostiserat överskott avseende försäljning av 
exploateringsmark (14,0 mnkr) och ett lägre utfall gällande avskrivningar och 
kapitalkostnader (5,0 mnkr). Utöver detta påverkas finansförvaltningen negativt av 
börsnedgången under början av året och återförda orealiserade vinster uppgår till 11,0 mnkr 
per 22-02-28 samtidigt som realiserade vinster på samma portfölj uppgår till 2,0 mnkr. Till 
sist beräknas pensionskostnader överstiga budget med 1,5 mnkr enligt senaste prognosen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-28 från ekonomichef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Rapporten per februari 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 116 Förslag till yttrande över remiss om Hallands kärnenergiberedskap 

  
 
 
§ 116/2022  
 

Förslag till yttrande över remiss om Hallands 
kärnenergiberedskap 
Dnr 2022/127 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Yttrandet översänds till Länsstyrelsen i Halland.  
 
Sammanfattning 
Region Halland har översänt remissen Program för räddningstjänst med tillhörande 
delplaner. Ulricehamns kommun får remissen utifrån att kommunen från år 2022 ingår i en 
planeringszon som ska ha en viss beredskap i samband med utrymning och larm.  
 
Ulricehamns kommun har inga invändningar på planeringen i den inre och yttre 
beredskapszonen gällande Halland län, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun och Marks 
kommun. Ulricehamns kommun önskar dock ett mer utförligt planeringsunderlag gällande 
kommunerna i planeringszonen, samt förberedelser och ansvar inom desamma, exempelvis 
mottagningskapacitet, utlämning av jodtabletter, lagerhållning inom kommunen.  
 
Det hade varit önskvärt om Länsstyrelsen är sammankallande till ett delregionalt 
samverkansforum där kommunchef, berörda tjänstemän och politiker deltar i 
kommunövergripande frågor inom krisberedskap och civilt försvar (exempelvis kärnkraft, 
civilt försvar, klimatrelaterade risker). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-02 från kanslichef 
2 Remiss avseende Hallands kärnenergiberedskap 
3 Program för Räddningstjänst 
4 Delplan Utrymning 
5 Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 
6 Delplan Strålningsmätning 
7 Delplan Länsstyrelsens fältplats 
8 Delplan Larm 
9 Delplan Kommunikation 
10 Delplan Saneringsplan 
11 Kommentarslogg 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Yttrandet översänds till Länsstyrelsen i Halland.  
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Beslut lämnas till 
Länsstyrelsen Halland 
Kanslichef 
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§ 117 Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen 

  
 
 
§ 117/2022   
 

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i 
Boråsregionen 
Dnr 2022/137 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet för bibliotekssamverkan med kommunerna 
i Boråsregionens kommunalförbund; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
 
Sammanfattning 
Biblioteken inom Boråsregionens kommunalförbund ämnar tillsammans upphandla ett nytt 
biblioteksdatasystem samt gå samman i en gemensam bibliotekskatalog. Några av fördelarna 
med detta är att alla invånare inom kommunalförbundets kommuner får ett bibliotekskort 
som kan användas på alla folkbibliotek i de i samverkan ingående kommunerna och att 
böcker, andra medier och även e-resurser kan delas mellan biblioteken. 
 
För att gå vidare krävs att samtliga kommuner godkänner ett samverkansavtal, ett förslag till 
ett sådant har tagits fram av bibliotekscheferna i de olika kommunerna och har gåtts igenom 
av dataskyddsombud och kommunjurister. Avtalet innehåller principerna för samarbetet, 
såsom beslutssystem, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-23 från servicechef 
2 Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet för bibliotekssamverkan med kommunerna 
i Boråsregionens kommunalförbund; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotek och allmän kulturchef 
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§ 118 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 

  
 
 
§ 118/2022  
 

Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
Dnr 2022/67 
  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för publik laddinfrastruktur antas.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till riktlinjer för publik laddinfrastruktur. Syftet med 
riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen ska agera i frågor kopplade till publik 
laddinfrastruktur. 
 
Laddplatser för elfordon delas in i publika och icke publika. Publika laddplatser är öppna och 
tillgängliga för allmänheten och bedöms stå för en mindre del, ca 10 - 20 %, av all laddning. 
Det fanns i december 2021 totalt 67 publika laddpunkter i Ulricehamns kommun registrerade 
hos portalen uppladdning.nu. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-01-26 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Riktlinjer för publik laddinfrastruktur 
3 Rapport publik laddinfrastruktur i Ulricehamns kommun 
4 Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning Sjuhärad 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för publik laddinfrastruktur antas.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 119 Bidrag 2022 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 119/2022  
 

Bidrag 2022 till studieförbund verksamma i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/94 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag om totalt 482 350 kr till studieförbund för 2022 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  116 547,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst  16 737,00 kr  
Folkuniversitetet  11 181,00 kr  
Studiefrämjandet  66 204,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan  236 804,00 kr  
NBV Borås  4 870,00 kr  
Medborgarskolan  10 078,00 kr  
Sensus  19 402,00 kr  
Ibn Rushd  0,00 kr 
Kulturens  527,00 kr  
 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Merparten av kommuner i Västra Götaland 
stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Västra Götalands 
Bildningsförbunds styrelse beslutar varje år en rekommendation för beräkning av 
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen.  
 
2022 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en 
eftersläpning på ett år.  
 
På grund av coronapandemin är inte 2020 års verksamhetsbidragsgrundande. Det innebär 
att 2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma 
beräkning används i alla tre verksamhetsformerna. 
 
Folkbildningsrådet begärde även 2020-10-13 att studieförbunden genomförde en särskild 
utökad kontroll avseende de tre verksamhetsåren 2017, 2018 och 2019. Efter den 
genomlysning som gjordes så kom det fram att en del verksamheter har redovisat in fel 
uppgifter till studieförbunden vilket även nu också har redigerats i 2022 års bidrag.  
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Verksamheten för kultur och fritid har varit i kontakt med det studieförbund som fått 
felaktigt utbetalt stöd år 2021 och har kommit överens om korrigering via utbetalt stöd år 
2022. Se underlag.  
 
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår 
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 482 350 kr för år 2022 inklusive korrigering 
fördelas enligt tabell ovan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-09 från servicechef 
2 Kommunbidrag 2022 inkl redigering från år 2021 
3 VGB 70-10-20 Kommunbidragsverktyg 2022 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag om totalt 482 350 kr till studieförbund för 2022 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  116 547,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst  16 737,00 kr  
Folkuniversitetet  11 181,00 kr  
Studiefrämjandet  66 204,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan  236 804,00 kr  
NBV Borås  4 870,00 kr  
Medborgarskolan  10 078,00 kr  
Sensus  19 402,00 kr  
Ibn Rushd  0,00 kr 
Kulturens  527,00 kr  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Studieförbunden 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 120 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, fritidsföreningar år 
2022 

  
 
 
§ 120/2022  
 

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, 
fritidsföreningar år 2022 
Dnr 2022/21 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar med 602 325 kr fördelat 
enligt nedan. 
 
Vegby Sportklubb    46 800 kr 
Dansklubben Buggie    76 750 kr 
Grönahögs Idrottsklubb    48 125 kr 
Härna Lawn Tennis Klubb    33 862 kr 
Hössna Idrottsförening   111 788 kr 
Ulricehamns Golfklubb   120 000 kr 
Ulricehamns Orienteringsklubb    75 000 kr 
Gällstadsbygdens Skid & Orienteringsklubb   90 000 kr 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt till 
fritidsföreningar. Ansökningar till 23 projekt från 22 föreningar har inkommit. Förvaltningen 
har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 600 000 kr i enlighet med bilaga 2, till 
en kostnad av 602 325 kr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-14 från servicechef 
2 Bilaga 1 Sammanställning ansökningar -22 Fritidsföreningar 
3 Bilaga 2 Bidragsförslag -22 Fritidsföreningar 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar med 602 325 kr fördelat 
enligt nedan. 
 
Vegby Sportklubb    46 800 kr 
Dansklubben Buggie    76 750 kr 
Grönahögs Idrottsklubb    48 125 kr 
Härna Lawn Tennis Klubb    33 862 kr 
Hössna Idrottsförening   111 788 kr 
Ulricehamns Golfklubb   120 000 kr 
Ulricehamns Orienteringsklubb    75 000 kr 
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Gällstadsbygdens Skid & Orienteringsklubb   90 000 kr 
Beslut lämnas till 
Föreningarna som sökt 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 121 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, allmänna 
samlingslokaler år 2022 

  
 
 
§ 121/2022  
 

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, 
allmänna samlingslokaler år 2022 
Dnr 2022/22 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 350 281 kr 
fördelat enligt nedan. Samt att Handikapprörelsens Fastighets förening beviljas för år 2 av 2 
och Folkets Hus beviljas för år 3 av 3. 
 
Handikapprörelsens Fastighets förening år 2 av 2   90 625 kr 
Folkets Hus år 3 av 3    170 000 kr 
Murums Stenkrossförening   22 500 kr 
Strängsereds Bygdegårdsförening   21 906 kr 
Byalaget för Möneskolan      31 500 kr 
Knätte Byggnadsförening     13 750 kr 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för 
allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 9 projekt från 8 föreningar har inkommit. 
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för 
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 350 000 kr i enlighet 
med bilaga 2, till en kostnad av 350 281 kr 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-14 från servicechef  
2 Bilaga 1 sammanställning Allmänna samlingslokaler 
3 Bilaga 2 Bidragsförslag -22 Allmänna samlingslokaler 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 350 281 kr 
fördelat enligt nedan. Samt att Handikapprörelsens Fastighets förening beviljas för år 2 av 2 
och Folkets Hus beviljas för år 3 av 3. 
 
Handikapprörelsens Fastighets förening år 2 av 2   90 625 kr 
Folkets Hus år 3 av 3    170 000 kr 
Murums Stenkrossförening   22 500 kr 
Strängsereds Bygdegårdsförening   21 906 kr 
Byalaget för Möneskolan      31 500 kr 
Knätte Byggnadsförening     13 750 kr 
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Jäv 
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Eftersom Liselotte Andersson (C) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen  
ersättare in.   
 
 
Beslut lämnas till 
Föreningarna som sökt 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 122 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, kulturföreningar år 
2022 

  
 
 
§ 122/2022  
 

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, 
kulturföreningar år 2022 
Dnr 2022/6 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 108 999 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Förening:    Bidragsförslag: 
Liareds hembygdsförening   18 448 kr 
Norra Ås hembygdsförening  17 346 kr 
Hössna hembygdsförening       49 000 kr 
Tvärred hembygdsförening               24 205 kr 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag årligen delas ut till kostnadskrävande projekt för 
kulturföreningar. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av fastigheter, bevarande av 
hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och 
bevarande av kulturmiljön. 
 
Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande 
projekt för kulturföreningar med 108 999 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1. 
Summan som överstiger 100 000 tas inom befintlig budget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-23 från servicechef 
2 Sammanställning av kostnadskrävande projekt 2022 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bidrag beviljas med 108 999 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat 
enligt nedan. 
 
Förening:    Bidragsförslag: 
Liareds hembygdsförening   18 448 kr 
Norra Ås hembygdsförening  17 346 kr 
Hössna hembygdsförening       49 000 kr 
Tvärred hembygdsförening               24 205 kr 
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Beslut lämnas till 
Liareds hembygdsförening 
Norra Ås hembygdsförening 
Hössna hembygdsförening 
Tvärreds hembygdsförening  
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 123 Ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs A- och B-plan 

  
 
 
§ 123/2022  
 

Ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs 
A- och B-plan 
Dnr 2022/119 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyte av konstgräs på B-plan på Lassalyckan, 3,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utbyte av konstgräs A- och B-plan i investeringsbudgeten för 
2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyte av konstgräs på B-plan på 
Lassalyckan, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör att konstgräset som ligger på B-planen byts 
ut, då det är elva år i år och börjar bli väldigt slitet.  
 
Svenska fotbollsförbundet (SvFF) kom med nya krav och rekommendationer för tävlingsspel 
på konstgräs från och med 2020. För Lassalyckans del rekommenderas FIFA Quality/IMS 
(International Match Standard). Detta kommer att vara ett krav i upphandlingen. 
 
Förvaltningen har kommit fram till att genom ställa miljökrav i upphandlingen när man 
byter konstgräs på Lassalyckan och använder man belagd sand som infill som består av 98 % 
sand kan man minska mikroplaster avsevärt. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-14 från servicechef 
2 Investeringskalkyl - investeringsmedel för Utbyte konstgräs A- 

och B-plan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
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Investeringsmedel för utbyte av konstgräs på B-plan på Lassalyckan, 3,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utbyte av konstgräs A- och B-plan i investeringsbudgeten för 
2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Kultur- och fritidschef 
Fritidschef 
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§ 124 Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2022 

  
 
 
§ 124/2022  
 

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2022 
Dnr 2022/15 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse 
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten 2022.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr. Investeringen 
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-03 från servicechef 
2 Inventarieranskaffning övergripande 2022 
3 Sektor lärande inventarieanskaffning 2022 
4 Sektor välfärd inventarieranskaffning 2022 
5 investeringskalkyl diverse verksamhetsinventarier 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse 
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten 2022.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef 
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§ 125 Förvärv och ansökan om investeringsmedel för del av fastigheten Brunn 
11:95 

  
 
 
§ 125/2022  
 

Förvärv och ansökan om investeringsmedel för del av 
fastigheten Brunn 11:95 
Dnr 2022/129 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95 enligt bifogat 
”Avtal och ansökan om fastighetsreglering”. 
  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för förvärv av del av Brunn 11:95, totalt 9,9 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7 tkr per år, beaktas i budget 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, total 9,9 mnkr, för förvärv av del av Brunn 
11:95. 
 
Avtal och ansökan om fastighetsreglering avseende del av fastigheten är giltigt under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet 
vinner laga kraft.  
 
Del av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95 utgörs av totalt ca 68,1 hektar (ha) mark fördelat 
på ca 29,4 ha skogsmark och ca 29,4 ha jordbruksmark. Virkesförrådet uppgår till ca 6 543 
m3sk (skogskubikmeter).  
 
Förvärvet är strategiskt och innebär att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv 
mark för nutida och framtida exploatering. Kommunalt innehav av del av fastigheten ger 
kommunen möjlighet att styra utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i 
området. Förvärvet är sålunda förenligt med den gällande markförvärvspolicy för 
Ulricehamns kommun (kommunstyrelsen, 2017-03-09, § 70).  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7 tkr per år, beaktas i budget 2023. 
 
Beslutsunderlag 
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1 Tjänsteskrivelse 2022-02-04 från tf. Samhällsbyggnadschef 
2 Redogörelse Brunn 11:95, 2021-11-03 
3 Skogsbruksplan 2019-11-22 
4 Skogsbruksplan karta 2019-11-22 
5 Investeringskalkyl Brunn 11:95 
6 Avtal och ansökan om fastighetsreglering 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95 enligt bifogat 
”Avtal och ansökan om fastighetsreglering”. 
  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för förvärv av del av Brunn 11:95, totalt 9,9 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7 tkr per år, beaktas i budget 2023. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar att förvärv och ansökan investeringsmedel för del av fastigheten Brunn 
11:95, avslås.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Klas Redins (S) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för att besluta enligt ordförandens förslag till beslut. 
Nej-röst för att besluta enligt Klas Redins (S) yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt 
ordförandens förslag till beslut. 
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Klas Redin S  X  
Mikael Dahl C X   
Leif Dahl S  X  
Catharina Örtendahl Rylid M X   
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M X   
Lisa Åkessson NU X   
Tommy Mårtensson S  X  
Dan Ljung V  X  
Mats Bogren NU X   
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Frida Edberg KD   X 
Sten Selin  L X   
Mattias Bengtsson SD X   
Wiktor Öberg M X   
Roland Karlsson C X   

 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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§ 126 Svar på initiativärende om att utreda övertagandet av småbåtshamn 

  
 
 
§ 126/2022  
 

Svar på initiativärende om att utreda övertagandet 
av småbåtshamn 
Dnr 2021/277 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet anses vara tillgodosett genom den marknadsundersökning förvaltningen 
tillsammans med Näringsliv Ulricehamn AB genomfört. Arbetet med ytterligare placering av 
småbåtshamnar fortsätter i det ordinarie budget- och utvecklingsarbetet. 
 
Sammanfattning 
Moderaterna har i ett initiativärende uppmanat kommunen att se över möjligheten att få in 
en privataktör som vill ta över befintlig hamn och vidare utveckla den. Detta delvis på grund 
av att de anser att en småbåtshamn inte är en kommunal angelägenhet, och således skall det 
inte skattefinansieras. 
 
Med detta som utgångspunkt har förvaltningen i samarbete med Näringsliv Ulricehamn AB 
genomfört en marknadsundersökning för att undersöka intresset av ett övertagande i privat 
regi. Undersökningen gjordes från december till och med januari i deras ordinarie 
informationskanaler, utan att något intresse visats från någon aktör. Slutsatsen från 
förvaltningen är att det inte finns något intresse för ett privat övertagande. 
Arbetet med ytterligare placering av småbåtshamnar fortsätter i det ordinarie budget- och 
utvecklingsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från servicechef 
2 Initiativärende - Utreda övertagandet av småbåtshamn 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet anses vara tillgodosett genom den marknadsundersökning förvaltningen 
tillsammans med Näringsliv Ulricehamn AB genomfört. Arbetet med ytterligare placering av 
småbåtshamnar fortsätter i det ordinarie budget- och utvecklingsarbetet. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Fritidskonsulent kultur och fritid 
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§ 127 Svar på medborgarförslag om att använda vildsvinskött i skolorna 

  
 
 
§ 127/2022  
 

Svar på medborgarförslag om att använda 
vildsvinskött i skolorna 
Dnr 2021/659 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att vildsvinskött har 
serverats och kommer fortsättningsvis serveras.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sandra Andersson att servera 
vildsvinskött i våra skolor. Verksamhet kost serverade vildsvinskött februari 2021 i vissa av 
kommunens kök. Det var uppskattat och ambitionen är att servera vildsvinskött regelbundet. 
Målsättningen är att det är svenskt vildsvinskött som serveras och det kan ibland vara svårt 
att få tag på, vilket påverkar hur ofta det kommer att finnas på menyn. Nästa servering av 
vildsvinskött är inplanerat till hösten 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-11 från servicechef 
2 Medborgarförslag om att använda vildsvinskött i skolorna 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att vildsvinskött har 
serverats och kommer fortsättningsvis serveras.     
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sandra Andersson 
Servicechef 
Verksamhetschef kost 
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§ 128 Svar på medborgarförslag om bredband i Ulricehamns landsbygd 

  
 
 
§ 128/2022  
 

Svar på medborgarförslag om bredband i Ulricehamns 
landsbygd 
Dnr 2016/769 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att målet för att möjliggöra 
fiberanslutning för 90 % av kommunens alla fastighetsägare och företag under 2020 har 
uppnåtts. 
 
Sammanfattning 
Fredrik Gotting m.fl. har i ett medborgarförslag ställt krav på att en tidplan samt 
handlingsplan tas fram där det beskrivs vad som krävs för att Ulricehamn Energi AB, UEAB 
skall uppnå målet att 90 % i Ulricehamns kommun har bredband till 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-16 från kommunchef 
2 Medborgarförslag om bredband i Ulricehamns landsbygd 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att målet för att möjliggöra 
fiberanslutning för 90 % av kommunens alla fastighetsägare och företag under 2020 har 
uppnåtts. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Fredrik Gotting  
Frans Spetz 
Sandra Andersson  
Morgan Svensson  
Björn Nyberg  
Per Jonstoij  
Per-Ola Johansson  
Bengt Grindelid  
Ulla Andersson  
Gösta Knutsson 
Ingrid Isaksson  
Ann Strålin  
Per Sundkvist  
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Lisbeth Nilsson  
Hasse Lindgren  
Carl-Åke Alsing  
Lena Carlsson 
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§ 129 Svar på medborgarförslag om att ordna med kajplatser till restauranger 
och butiker utmed bryggan i Ulricehamn 

  
 
 
§ 129/2022  
 

Svar på medborgarförslag om att ordna med 
kajplatser till restauranger och butiker utmed 
bryggan i Ulricehamn 
Dnr 2021/19 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de stora investeringskostnader som det skulle 
innebära för kommunen och då det inte finns en given näringsidkare bakom förslaget skulle 
det innebära ett stort risktagande för kommunen.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage och Kerstin Eidevåg att 
kommunen ska göra iordning kajplatser för restauranger, café, små butiker utmed bryggan 
nere vid sjön. Detta för att värna om turister. Kommunen får, enligt förslaget, stå för el, 
vatten, fiber, plats utifrån bryggan. Avlopp får varje hyresgäst själv stå för. Hyresgästen får 
själv ordna med egen pråm eller båt.  
 
Vid avstämning med förslagsställarna gavs ytterligare utveckling av deras tankar.  De tänker i 
första hand att bryggan ska byggas ut, neråt mot småbåtshamnen för att kunna förverkliga 
idén. Kommunens insats blir att dra fram el, vatten och fiber och detta betalas sedan av 
hyresgästen. De är inte själva intresserade av att bedriva verksamhet, men de har sett många 
andra kreativa lösningar i Sverige och de tror att detta skulle kunna bli en turistmagnet.  
 
Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, tycker att det är en rolig idé som framförts och det skulle 
kunna öka attraktiviteten ytterligare vid området nere vid sjön. Det skulle innebära ett 
tillskott och öka handelsindex under sommartid. NUAB ser dock inte att det är fullt så enkelt 
som föreslås i medborgaförslaget, utan krävs en hel del arbete för att få till stånd.  
  
Nuvarande brygga byggdes för drygt 4 mnkr och det krävdes en stor arbetsinsats för att 
förankra bryggan så den klara den erosion med mera som läget vid vattnet innebär. Vid detta 
tillfälle var det inte möjligt att göra längre brygga utifrån markförhållanden och budget. 
Utifrån tidigare erfarenheter kommer det innebär höga investeringskostnader för kommunen 
men även för eventuella framtida hyresgäster kommer kostnaderna för en kajplats bli höga.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-23 från servicechef 
2 Medborgarförslag om att ordna med kajplatser till restauranger och butiker utmed 

bryggan i Ulricehamn 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de stora investeringskostnader som det skulle 
innebära för kommunen och då det inte finns en given näringsidkare bakom förslaget skulle 
det innebära ett stort risktagande för kommunen.   
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Lage och Kerstin Eidevåg 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 130 Svar på medborgarförslag om fontänen vid Fiskestugan 

  
 
 
§ 130/2022  
 

Svar på medborgarförslag om fontänen vid 
Fiskestugan 
Dnr 2021/417 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen placerar sittmöjligheter i närheten av 
fontänen vid Fiskestugan till sommaren 2022. 
 
Sammanfattning 
Lotta Andén beskriver i ett medborgarförslag att området runt fontänen vid Fiskestugan är 
en fin plats där många promenerar. Förslaget från Lotta är att det ställs dit ett par bänkar 
med ryggstöd så att hon och andra kan stanna upp, sätta sig och njuta. 
 
Förvaltningen kommer till sommaren 2022 att placera sittmöjligheter i närheten av fontänen 
vid Fiskestugan och föreslår därför att medborgarförslaget antas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-02 från servicechef 
2 Medborgarförslag om fontänen vid Fiskestugan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen placerar sittmöjligheter i närheten av 
fontänen vid Fiskestugan till sommaren 2022. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Lotta Andén 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 131 Svar på medborgarförslag om bänkar och timvisare till solur vid dammen 
i Åsunda Sjöstad 

  
 
 
§ 131/2022  
 

Svar på medborgarförslag om bänkar och timvisare 
till solur vid dammen i Åsunda Sjöstad 
Dnr 2021/442 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget första del antas genom att förvaltningen placerar sittmöjligheter i 
närheten av dammen vid Åsunda Sjöstad till sommaren 2022. Medborgarförslagets andra del 
som gäller soluret får även det anses vara under genomförande med hänvisning till att det är 
ett projekt som förvaltningen ser över och kommer att genomföra längre fram. 
 
Sammanfattning 
Anna-Lena Wassberg beskriver i ett medborgarförslag att hon är jätteglad åt dammen med de 
fina växterna och fontänen vid Åsunda Sjöstad. Förslaget från Anna-Lena är att det ställs dit 
några bänkar och att soluret återigen får en timvisare. 
 
Förvaltningen kommer till sommaren 2022 att placera sittmöjligheter i närheten av dammen 
och föreslår därför att medborgarförslaget första del antas. När det gäller soluret så är det 
projektet svårare att genomföra men förvaltningen arbetar med att hitta en möjlig lösning 
och kommer att genomföra även det förslaget framöver. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-02 från servicechef 
2 Medborgarförslag om bänkar och timvisare till solur vid dammen i Åsunda Sjöstad 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget första del antas genom att förvaltningen placerar sittmöjligheter i 
närheten av dammen vid Åsunda Sjöstad till sommaren 2022. Medborgarförslagets andra del 
som gäller soluret får även det anses vara under genomförande med hänvisning till att det är 
ett projekt som förvaltningen ser över och kommer att genomföra längre fram. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Anna-Lena Wassberg 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 132 Svar på medborgarförslag om moduler till Gällstad skola 

  
 
 
§ 132/2022  
 

Svar på medborgarförslag om moduler till Gällstad 
skola 
Dnr 2022/18 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att en översyn av 
lokalbehovet i Gällstad skola pågår. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Eva Bäcklund att moduler ska 
placeras på Gällstad skola på grund av trångboddhet. I förslaget skriver Eva Bäcklund att 
kullarna, det vill säga, elevantalet kommer att öka i klasser och på fritidshemmet och att 
något måste göras åt personalens och elevernas arbetsmiljö för att barnen ska få en trygg 
framtid och för att personalen ska hålla. Eva Bäcklund syftar till att skolan inte kommer att få 
fler nya lokaler innan förskolan på skolan flyttar till den nya förskolan som ska byggas men 
att det tar tid.  
 
Förvaltningen har en pågående översyn av lokalbehovet i Gällstad skola. Medborgarförslaget 
anses vara under utredning med hänvisning till den pågående översynen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-04 från barn. Och utbildningschef 
2 Medborgarförslag om moduler till Gällstads skola 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att en översyn av 
lokalbehovet i Gällstad skola pågår. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Eva Bäcklund 
Barn- och utbildningschef  
Verksamhetschef grundskola 
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§ 133 Svar på medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i 
Ulricehamn 

  
 
 
§ 133/2022  
 

Svar på medborgarförslag om avgift för laddning av 
elbil på parkering i Ulricehamn 
Dnr 2021/626  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då kommunen tagit fram riktlinjer för publik 
laddinfrastruktur. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att en utredning 
startas för att snarast införa en taxa för laddning av elfordon vid kommunala 
parkeringsplatser.  
 
Kommunen har tagit fram riktlinjer för publik laddinfrastruktur. I riktlinjerna framgår bland 
annat hur upplåtelse av kommunal mark för etablering av fordonsladdning ska gå till och att 
kommunen inte ska tillhandahålla gratis laddning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-02-24 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då kommunen tagit fram riktlinjer för publik 
laddinfrastruktur. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Bengt Birgersson 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 134 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-04-07 

  
 
 
§ 134/2022  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-04-
07 
Dnr 2021/624  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 

1. Regional handlingsplan för friluftsliv – Västra Götaland 2021–2026 
Länsstyrelsen2021-11-17 

2. Sammanträdesprotokoll Direktionen, Boråsregionen Sjuhärads samordningsförbund 
2022-02-25 

3. Protokoll § 18 eHandlingsplan och samverkan eArkiv Boråsregionen Sjuhärads 
samordningsförbund 2022-02-25 

4. Sammanträdesprotokoll Beredskapsplan – riktlinjer för krishantering – livsmedel och 
vatten Miljö- och byggnämnden 2021-09-01 

5. Sammanträdesprotokoll Verksamhetsplan tertial 2 byggenheten och miljöenheten 
Miljö- och byggnämnden 2021-10-07 

6. Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnämnd 2022-02-09 
- Delegationsordningen 
- Tillsynsplan byggenheten 
- Tillsynsplan miljöenheten 
- Tillsynsplan miljöbalken 

7. Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnämnd 2022-03-09 
- § 38 Verksamhetsuppföljning tertial 3 
- Uppföljning tertial 3 Bygg 
- Uppföljning tertial 3 Miljö 

8. Protokollsutdrag Direktionen § 18 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
2022-03-28  

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 


