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§ 159 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 159/2022  
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Med nedanstående förändringar fastställs ärendelistan.  
 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om att det har varit ett extra möte med det beredande utskottet och 
att ärende 9, Antagande detaljplan för Gällstad 1:132, m.fl., Gällstad, tillkommit på 
ärendelistan till dagens möte med kommunstyrelsen. Det kommer även vara en föredragning 
av ärendet. 
 
Ordföranden informerar om ytterligare en punkt på den gemensamma arbetsgruppen. Det 
kommer även vara en redovisning om hur förvaltningen ska spendera de medel som avsatts 
för socialt förebyggande aktiviteter. 
 
Ordförande informerar att ärende 14, Årlig översyn av mål och uppdrag dras ut från 
ärendelistan.  
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§ 160 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 160/2022  
 

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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§ 161 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 161/2022  
 

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

  
 
 
§ 162/2022  
 

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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§ 163 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-06-02 

  
 
 
§ 163/2022  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-06-02 
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 

1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 199/2022, 213/2022, 236/2022, 295/2022 

2022/211 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Enhetschef 2022-04-07, 2022-04-12, 2022-04-19, 2022-05-02 

2.4 Nr 265/2022, 271/2022 
2022/23, 2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-04-26, 2022-04-26 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 211/2022, 212/2022 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-04-06 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.3 

Nr 289/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-04-29 

5.7 

Nr 202/2022 
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 2022-04-08 
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5.10 

Nr 209/2022, 293/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-04-11, 2022-05-02 
Exploateringshandläggare 2022-04-12 

5.21 

Nr 197/2022, 201/2022, 210/2022, 215/2022, 230/2022, 231/2022, 246/2022, 
251/2022, 252/2022, 257/2022, 278/2022, 279/2022,283/2022, 284/2022, 
285/2022, 288/2022, 290-291/2022, 294/2022, 302/2022 
2022/105, 2022/144, 2022/199, 2022/205, 2022/262, 2022/163, 2022/164, 
2022/252, 2022/299, 2022/191, 2022/253, 2022/264, 2022/230, 2022/267, 
2022/294, 2022/278, 2022/268 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploatering 2022-04-07, 2022-04-08, 2022-04-11, 2022-04-13, 
202-04-21, 2022-04-25, 2022-04-28, 2022-04-28, 2022-04-29, 2022-04-29, 
2022.05-02,  
2022-05-04 

5.28 

Nr 237/2022 
Fatta beslut om tilldelning av mark vid tillämpningen av jämförelseförfarande 
(markanvisning) 
Samhällsbyggnadschef 2022-04-19 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 274/2022 
2022/309 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2022-04-27 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 198/2022, 200/2022, 203/2022, 206/2022, 314/2022, 232–233/2022, 
242/2022, 243–244/2022, 245/2022, 254–256/2022,265/2022, 287/2022, 
304/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget)  
Enhetschef 2022-03-25, 2022-04-06, 2022-04-04, 2022-04-13, 2022-04-03,  
2022-04-19, 2022-04-25, 2022-04-22, , 2022-03-28, 2022-05-04 
Sektorchef 2022-04-06 

8.1 d) 

Nr 264/2022, 266–270/2022, 272–273/2022, 276/2022, 281/2022, 282/2022, 
286/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) – Övrig personal 
Enhetschef 2022-04-21, ,2022-04-22, 2022-04-25, 2022-04-12, 2022-04-12, 
2022-04-25, 2022-04-12, 2022-02-10, 2022-04-25, 2022-04-11, 2022-04-25 

8.4 

Nr 235/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-04-12 

8.8 

Nr 204–205/2022, 207/2022, 208/2022, 238/2022, 239–240/2022, 241/2022, 
249/202, 250/2021, 258/2022, 259/2022, 260/2022, 261/2022, 262/2022, 
263/2022, 277/2022, 280/2022, 299/2022, 300/2022, 301/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
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Enhetschef 2022-04-06, 2022-03-28, 2022-03-31, 2022-04-14, 2022-04-12,  
2022-04-14, 2022-04-13, 2022-04-20, 2022-03-11, 2022-04-20, 2022-04-11, 
2022-04-22, 2022-03-11, 2022-04-19, 2022-04-25, 2022-04-28, 2022-05-02, 
2022-05-04 

8.20 

Nr 216/2022, 217/2022, 218/2022, 219/2022, 220/2022, 221–222/2022, 
223/2022, 224–225/2022, 226/2022, 227–229/2022 
Tecknande av uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2022-03-29, 2022-04-07, 2022-03-30, 2022-03-29, 2022-04-11, 2022-
03-29, 2022-03-30, 2022-03-29, 2022-03-30, 2022-03-29 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.9 Nr 296–297/2022, 298/2022 

Teckna avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad 
investerings- eller driftbudget 
Tf. sektorchef 2022-05-02 
Tf. enhetschef 2022-05-02 

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

12.12 

Nr 234/2022 
Yttranden, anmälningar med mera inom verksamhet-erna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning, vård- och omsorgsboende samt hemtjänst 
och hemsjukvård 
Handläggare 2022-04-01 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.18 

Nr 253/2022 
Beslut att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2022-04-21 

19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 275/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-04-20 

20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 248/2022, 292/2022, 303/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-04-05, 2022-04-21 

22.2 

Nr 247/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-04-20 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 164 Antagande detaljplan för Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens fritidhusområde 

  
 
 
§ 164/2022  
 

Antagande detaljplan för Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens 
fritidhusområde 
Dnr 2015/175 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens fritidshusområde antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är att reglera bebyggelseutvecklingen i området samtidigt som det 
ansluts till det kommunala verksamhetsområdet för VA (vatten och avlopp). Detaljplanen 
föreslår bland annat att byggrätterna för den befintliga bebyggelsen i området utökas och att 
tillgängligheten till samtliga fastigheter säkerställs. Då en stor andel av de befintliga 
huvudbyggnaderna är planstridiga mot gällande detaljplan är syftet med rubricerad 
detaljplan att så långt som möjligt planlägga dessa så att det blir planenliga. 
 
Beslutsunderlag 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Hökerum 7:7 m.fl. Mogdens fritidshusområde antas. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 

1 Tjänsteskrivelse 2022-04-25 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Plankarta antagande Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 
3 Planbeskrivning antagande Hökerum 7_7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum 
4 Granskningsutlåtande Hökerum 7_7 m.fl., Mogden fritidshusområde 
5 Hökerum_7_7_Mogden_grundkarta_A1_liggande_antagande 
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§ 165 Granskning detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. "Björkåsen" 

  
 
 
§ 165/2022  
 

Granskning detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 
m.fl. "Björkåsen" 
Dnr 2020/221 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Del av Sanatorieskogen 1:3 skickas ut på granskning. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun beslutade 2019-12-02 § 297 att en ny detaljplan 
ska tas fram för Sanatorieskogen 1:3 m.fl. för att möjliggöra för en F-6 skola, bostäder och 
kommunal service. Förslag på detaljplan lämnas nu in för beslut om granskning. 
 
Beslutet att påbörja detaljplanearbetet baseras på Slutrapport - Tillväxtplan för 
centralortens grundskolor (F-6) Framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler 
där Sanatorieskogen 1:3 bedöms som bäst lämpad plats i tätorten för etablering av ny F-6 
skola med plats för 500–550 elever. 
 
Sanatorieskogen är även utpekad för nya bostäder i översiktsplan Ulricehamn 2040. Den 
föreslagna bebyggelsen utgörs av småhus, rad-, par, eller kedjehus. Området bedöms även 
vara en viktig länk i den gröna infrastrukturen och utgör därför en så kallad grön kil i 
översiktsplan Ulricehamn 2040. Hänsyn måste därför tas till den gröna kilens centrala 
funktioner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-29 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning granskning Del av Sanatorieskogen 1_3 m.fl., Ulricehamn 
3 Plankarta del av Sanatorieskogen 1_3 mfl  Granskningshandling Del av Sanatorieskogen 

1_3 mfl 
4 Samrådsredogörelse Del av Sanatorieskogen 1_3 mfl 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Del av Sanatorieskogen 1:3 skickas ut på granskning. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 166 Antagande detaljplan för Gällstad 1:132, m.fl., Gällstad 

  
 
 
§ 166/2022  
 

Antagande detaljplan för Gällstad 1:132, m.fl., 
Gällstad 
Dnr 2018/100  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Gällstad 1:132, m.fl., Gällstad antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att utöka den kommunala servicen, detta genom att ersätta/ 
komplettera befintligt vårdboende och förskola i Gällstad.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-31 från tf. samhällsbyggnadschef  
2 Granskningsutlåtande Gällstad 1:132 m.fl. 
3 Grundkarta antagande Gällstad 1:132 m.fl. 
4 Planbeskrivning antagande Gällstad 1:132 m.fl. 
5 Plankarta antagande Gällstad 1:132 m.fl. 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Gällstad 1:132, m.fl., Gällstad antas. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf. samhällsbyggnadschef 
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§ 167 Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 167/2022  
 

Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst 
Dnr 2022/257 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2022-03-25      
§ 468 beslutat att godkänna årsredovisningen för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-21 från kanslichef 
2 Protokollsutdrag 
3 Årsredovisning 2021 
4 Internkontrollrapport 
5 Revisionsberättelse 
6 Sakkunnigas bedömning 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Jäv  
Sebastian Gustavsson (M) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i  
handläggningen av ärendet.  Mattias Green Andersson (S) går in som ersättare för  
Sebastian Gustavsson (M).    
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 Utdragsbestyrkande 

§ 168 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

  
 
 
§ 168/2022  
 

Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2022/281 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 
2022-02-25 § 8 att godkänna årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma 
tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet. 
 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget. Då Ulricehamns 
kommun inte medverkar i samtliga verksamheter som återfinns inom förbundet är det dock 
viktigt att se resultatet för de enskilda verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-21 från kanslichef 
2 Protokollsutdrag § 8 220225 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
3 Årsredovisning 2021 med bilagor 
4 Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2021_signerad 
5 Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2021 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Jäv  
Ordföranden Roland Karlsson (C) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i  
handläggningen av ärendet. Inga-Kersti Skarland (S) ersätter Roland Karlsson (C) som  
ordförande. Liselotte Andersson (C) går in som ersättare för Roland Karlsson (C).   
  
Vice ordförande Wiktor Öberg (M) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i  
handläggningen av ärendet. Mattias Green Andersson (S) ersätter Wiktor Öberg (M).   
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Mikael Levander (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av  
ärendet. Annie Faundes (NU) ersätter Mikael Levander (NU). 
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§ 169 Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 169/2022  
 

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2022/288 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beslutade 2022-03-18 § 22 att 
fastställa årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen för år 2020 och att överlämna 
densamma till medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-21 från kanslichef 
2 § 22 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021 
3 ÅR-21-webb-tillg-minskad, fastställd 
4 Uppföljning verksamhetens mål 2021 
5 Revisionsberättelse, inscannad 
6 Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2021_220323 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
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§ 170 Budget- och verksamhetsuppföljning april 2022 

  
 
 
§ 170/2022  
 

Budget- och verksamhetsuppföljning april 2022 
Dnr 2022/275 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2022. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 prognostiseras uppgå till +55,3 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 är 
följaktligen 30,3 mnkr bättre än budget.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat. 
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till -1,5 mnkr vid årets slut.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 31,8 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror 
till största delen på ökade skatteintäkter enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt 
exploateringsintäkter som beräknas komma in under året. Överskottet minskas dock av 
återförda reavinster för pensionsportföljen, då marknadsvärdet har sjunkit under 2022. 
 
Investeringsutfallet under årets fyra första månader uppgår till 31,8 mnkr (2021: 14,9 mnkr). 
Prognosticerat utfall vid årets slut beräknas till 256,1 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-03 från ekonomichef 
2 Budgetuppföljning april 2022 april, slutlig 
3 Månadsrapport_2022-04-30_riskkontroll 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
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§ 171 Hälso- och sjukvårdsavtal 

  
 
 
§ 171/2022  
 

Hälso- och sjukvårdsavtal 
Dnr 2022/241 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland som 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen antas. 
 
Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från 
både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska 
samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 
överenskommelse, också reviderats. 
 
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är 
navet med det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och 
hälsofrämjande vård och kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och 
överenskommelserna har gjorts med utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att 
hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt.  
 
VästKoms styrelse beslutade vid samma möte att ställa sig bakom förslaget till reviderat 
Hälso‐ och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms styrelse 
rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive 
medlemskommuner att ta beslut om Hälso‐ och sjukvårdsavtalet och därefter teckna avtal 
med Västra Götalandsregionen. Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet 
den 16 mars 2022 och beslut togs därefter av ordförande för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 
 
Kommunerna har till och med 30 juni 2022 på sig att meddela beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från socialchef 
2 Ordförandebeslut Hälso och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser - 

signerat 
3 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-06-02 

 Sida 22 av 57 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland som 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen antas. 
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§ 172 Färdplan Nära vård 

  
 
 
§ 172/2022  
 

Färdplan Nära vård 
Dnr 2022/241 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslaget till färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård antas.  
 
Sammanfattning 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 
behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från socialchef 
2 Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
3 Ordförandebeslut Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård - signerat 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslaget till färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård antas.  
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§ 173 Finanspolicy 

  
 
 
§ 173/2022  
 

Finanspolicy 
Dnr 2022/310 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Finanspolicy för Ulricehamns kommun med helägda bolag fastställs och ersätter tidigare 
finanspolicy. 
 
Sammanfattning 
Finanspolicyn omfattar Ulricehamns kommun med helägda bolag och är ett ramverk från 
kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och 
principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Finanspolicyn har uppdaterats i 
syfte att förenkla hanteringen av finansförvaltningen samtidigt som den ger kommunen 
möjlighet att arbeta effektivt utifrån hur finansmarknaderna ser ut idag. De föreslagna 
riktlinjerna ligger i linje med hur andra kommuner och regioner i Sverige idag hanterar dessa 
frågor.  
 
De huvudsakliga förändringarna som berör finansiering är att syftet ändras till att 
kommunen i stället för att minimera räntekostnader ska sträva efter att optimera balansen 
mellan kommunens räntekostnader och ränterisker. I ett marknadsläge med stigande räntor 
och större osäkerhet är uppföljning av olika risker av större betydelse än tidigare. Vidare 
ändras direktiven för kapitalbindning och räntebindning och som tillåtna derivatinstrument 
föreslås enbart ränteswapar. Dessutom görs ett förtydligande avseende beräkning av 
borgensavgifter. 
 
När det gäller likviditetsförvaltning består förändringarna av att den genomsnittliga 
räntebindningstiden förlängs samt en ändrad formulering om i vilka tillgångar placeringar 
får göras. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från ekonomichef 
2 Finanspolicy för Ulricehamns kommun_2022-05-03_slutv 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Finanspolicy för Ulricehamns kommun med helägda bolag fastställs och ersätter tidigare 
finanspolicy. 
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§ 174 Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt 

  
 
 
§ 174/2022  
 

Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större 
projekt 
Dnr 2022/305 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställs. 
 
Sammanfattning 
Ibland kan det uppstå extra stora behov av investeringsstöd hos föreningar, vilka inte täcks 
av det ekonomiska stöd som ges inom ramen för Ulricehamns kommuns ordinarie 
föreningsbidrag. Därför har riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt tagits fram 
för att underlätta för den ideella sektorn att finansiera större investeringar. 
 
Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiga det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den 
totala godkända projektkostnaden, och minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas 
utöver föreningen och kommunen. Föreningen ska dessutom stå för en egen finansieringsdel 
med minst 20 procent av totalkostnaden. 
 
Normalt ska ansökan om bidrag vara kommunen tillhanda senast den 30 april för att kunna 
vara aktuell för bedömning under innevarande år. För att det ska vara möjligt att ansöka om 
stöd även under 2022, så sätts tillfälligt det sista ansökningsdatumet till 31 augusti för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-03 från kommunchef 
2 Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställs. 
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§ 175 Riktlinjer för placering av pensionsmedel 

  
 
 
§ 175/2022  
 

Riktlinjer för placering av pensionsmedel 
Dnr 2022/311 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för placering av pensionsmedel fastställs och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna omfattar Ulricehamns kapitalförvaltning avseende kommunens 
pensionsåtagande. Det övergripande syftet med att uppdatera riktlinjerna är att säkerställa 
kapitalförvaltningen utifrån kommunens aktuella situation och rådande 
marknadsförutsättningar. De föreslagna riktlinjerna ligger i linje med hur andra kommuner 
och regioner i Sverige idag hanterar dessa frågor. 
 
De huvudsakliga förändringarna berör risknivå samt etik och hållbarhet. Då uttag från 
pensionsmedelsportföljen beräknas påbörjas 2040 föreslås riskacceptansen och därmed 
också den förväntade avkastningen över tid höjas. För att öka riskspridningen föreslås 
viktningen för svenska och globala aktier ändras från att tidigare ha en likavikt till att globala 
aktier normalt ska utgöra 75% av den totala aktieportföljen. När det gäller etik och hållbarhet 
förtydligar föreslagen skrivelse kommunens kriterier och förhållningsätt till exkludering, 
inkludering och påverkan, och den är anpassad enligt branschpraxis för hur fondbolag 
redovisar och agerar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-05 från ekonomichef  
2 Riktlinjer för placering av pensionsmedel 2022-05-18 slutv 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för placering av pensionsmedel fastställs och ersätter tidigare riktlinjer. 
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§ 176 Svar på motion om jämställdhet 

  
 
 
§ 176/2022  
 

Svar på motion om jämställdhet 
Dnr 2021/119 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan 
för jämställdhet som innefattar jämställdhetsutbildning samt hur arbetet ska utvärderas och 
återrapporteras.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Claesson (S) och Inga-Kersti Skarland (S) 
att kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad jämställdhetsutbildning 
som innefattar alla kommunens verksamheter samt politiker. Att förvaltningen får i uppdrag 
att snarast förnya handlingsplanen för jämställdhet och att arbetet ska utvärderas och 
rapporteras till kommunstyrelsen.  
 
Utifrån internationella konventioner, nationell politik och regional strategi, där vi har tecknat 
en avsiktsförklaring med Länsstyrelsen, bedömer förvaltningen att en ny handlingsplan 
behöver tas fram. För att kunna arbeta med jämställdhet behövs kunskap och utbildning i 
frågan. Motionens förslag om återkommande verksamhetsanpassad utbildning, även till 
politiker, föreslås därför lyftas in i arbetet med den nya handlingsplanen. Hur arbetet med 
jämställdhet ska återrapporteras föreslås också behandlas i den nya handlingsplanen. 
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att motionen antas.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-24 från kanslichef 
2 Motion jämställdhet 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan 
för jämställdhet som innefattar jämställdhetsutbildning samt hur arbetet ska utvärderas och 
återrapporteras.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
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§ 177 Svar på motion om tvåtaktsmotorer 

  
 
 
§ 177/2022  
 

Svar på motion om tvåtaktsmotorer 
Dnr 2022/135 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala kompetensen att 
meddela ett generellt beslut om förbud mot tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och 
vattendrag. 
 
Motionens övriga förslag får anses vara tillgodosedda med hänvisning till att redovisning sker 
i detta svar. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att ett förbud mot 
tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och vattendrag ska utredas, samt vart gränsen går för 
äldre motorer. Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen. Förslaget grundar sig i 
den negativa påverkan på miljön och i förlängningen människors hälsa som användningen av 
dessa motorer skapar.  
 
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges att kommuner och regioner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller regionens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot 
tvåtaktsmotorer är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för ett 
kommunalt beslut.  
 
Vad gäller ålder på äldre motorer och utsläpp, visar en undersökning av kolväteutsläpp i 
procent av bränsleförbrukningen som har genomförts att tvåtaktsmotorer med förgasare av 
årsmodell 1998 och tidigare har ett kolväteutsläpp på över 30 %. För senare årsmodeller 
uppgår utsläppen av kolväte till 10%. 
 
Bedömningen görs att det är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för 
ett kommunalt beslut att införa ett generellt förbud mot äldre tvåtaktsmotorer i kommunens 
sjöar och vattendrag. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-22 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Motion om tvåtaktsmotorer 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1


Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-06-02 

 Sida 29 av 57 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Motionen avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala kompetensen att 
meddela ett generellt beslut om förbud mot tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och 
vattendrag. 
 
Motionens övriga förslag får anses vara tillgodosedda med hänvisning till att redovisning sker 
i detta svar. 
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§ 178 Svar på motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter 

  
 
 
§ 178/2022  
 

Svar på motion om fri pedagogisk lunch för VFU-
studenter 
Dnr 2017/781 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning erbjuds 
fri pedagogisk lunch. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Ulricehamns kommuns regler för pedagogiska 
måltider så att det av reglerna framgår att även lärarstudenter under sin 
verksamhetsförlagda utbildning omfattas av reglerna. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns 
kommun, för att ses som en attraktiv arbetsgivare, inför fri pedagogisk lunch för VFU-
studenter. 
 
Av Skatteverkets regelverk ”undantag från kostförmån” framgår följande: ”Förmån av fri eller 
subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och 
fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller 
motsvarande för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogiska måltider.” 
 
Enligt regelverket gäller undantaget lärare eller annan personal, men även lärarstudenter 
som har verksamhetsförlagd utbildning kan omfattas av undantaget från kostförmån. 
 
Ulricehamns kommun antog i november 2015 regler för pedagogiska måltider och gäller för 
vårdpersonal och personal inom skolan.  
 
I reglerna refereras till Skatteverkets regelverk och därutöver klargörs att den pedagogiska 
måltiden ska ingå i personalens arbetstid vilket tydligt ska framgå i personalens 
arbetsschema eller i beskrivningen av personalens arbetsuppgifter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning erbjuds 
fri pedagogisk lunch. 
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 Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Ulricehamns kommuns regler för pedagogiska 
måltider så att det av reglerna framgår att även lärarstudenter under sin 
verksamhetsförlagda utbildning omfattas av reglerna. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) och Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till 
beslut. 
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§ 179 Svar på motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken 

  
 
 
§ 179/2022  
 

Svar på motion om ökad självbetjäning på 
skolbiblioteken 
Dnr 2016/68 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att arbetet i nuläget bör prioritera en utökning av antalet 
fackutbildade skolbibliotekarier samt en ökad bemanning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns 
kommun utreder möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid skolbiblioteken 
i kommunen, med målet att frigöra biblioteksresurser till det pedagogiska arbetet. 
 
Aktuellt läge vad det gäller självbetjäning: 

 Mediatek Tingsholm, som är skolbibliotek för Tingsholmsgymnasiet och 
Vuxenutbildningen, har en utlånings- och återlämningsautomat 

 Övriga skolor har inga utlåningsstationer med självbetjäning 
 
Det pågår för närvarande ett arbete inom sektor lärande (grundskolan) i syfte att utöka 
antalet fackutbildade skolbibliotekarier och även utöka bemanningen så att alla skolor och 
därmed alla elever får del av kärnkompetenserna kring källkritik, informationssökning, 
bokprat, ge enskilda tips kring boktips, utveckla läskompetens, bokförsörjning och andra 
kompetenser. Alla dessa kompetenser ökar möjligheten att skolbiblioteket ska bli en 
medpedagogisk verksamhet. 
 
Vid införskaffande av en utlåningsstation, motsvarande den som finns vid gymnasiet/ 
vuxenutbildningen, till samtliga 13 skolenheter som idag inte har en utlåningsstation så 
innebär det en sammanlagd kostnad på 650 000 kronor. Den sammanlagda kostnaden för 
licenser, service och support uppgår till 91 000 kronor per år. Vad den faktiska kostnaden 
blir och vilken typ av utrustning som blir aktuell går dock inte att säga då detta är beroende 
på den upphandling som behöver göras. 
 
Införs självskanning på alla skolenheter är det av vikt att systemet anpassas till målgruppen. 
Det kan därför finnas ett behov av olika bibliotekssystem beroende på om målgruppen är 
elever i lågstadiet eller gymnasiet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-28 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken 
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Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att arbetet i nuläget bör prioritera en utökning av antalet 
fackutbildade skolbibliotekarier samt en ökad bemanning. 
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§ 180 Svar på motion om utbildning i digitala system anpassat för äldre 

  
 
 
§ 180/2022  
 

Svar på motion om utbildning i digitala system 
anpassat för äldre 
Dnr 2021/254 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag att utreda behovet av en utbildning i digitala system och att skapa 
förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer avslås med hänvisning till att 
det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 
Motionens förslag om att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer avslås med 
hänvisning till att det krävs en stor satsning för att kunna utföra det och det saknas resurser 
för det. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ges i uppdrag 
att snabbt utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer och att förvaltningen 
ges i uppdrag att snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer. 
Vidare föreslår han att ge förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det går att hyra ut 
läsplattor till seniorer.  

 
För att kunna erbjuda utbildning i digitala system för äldre behöver man anställa en person 
med rätt kompetens för detta. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för 
det samt att kommunen redan erbjuder digitalt support inom andra verksamhetsområden 
och föreslår därmed att avslå motionärens förslag att utreda behovet om en utbildning i 
digitala system samt skapa förutsättningar för utbildning i digitala system för seniorer. 
 
Förvaltningen i Ulricehamnskommun anser att det inte finns tillräckliga resurser utifrån 
budget och personal för att kunna låna ut surfplattor till seniorerna. Det krävs en stor 
satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta ska utföras och därmed föreslår att avslå 
motionärens förslag att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-05 från socialchef 
2 Motion om utbildning i digitala system anpassad för äldre 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag att utreda behovet av en utbildning i digitala system och att skapa 
förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer avslås med hänvisning till att 
det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-06-02 

 Sida 35 av 57 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
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Motionens förslag om att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer avslås med 
hänvisning till att det krävs en stor satsning för att kunna utföra det och det saknas resurser 
för det. 
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§ 181 Svar på motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang 

  
 
 
§ 181/2022  
 

Svar på motion om framtagande av riktlinjer för 
större evenemang 
Dnr 2018/308 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att ge kommunstyrelsen och Stadshus AB i uppdrag att ta fram en 
evenemangsstrategi. Strategin ska omfatta hela koncernen.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige 2018-04-26 föreslår Mikael Levander (NU) att 
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens stöd till större evenemang 
som arrangeras i kommunen eller av organisationer alternativt föreningar i Ulricehamns 
kommun som arrangerar ett sådant evenemang.  
 
Förvaltningen och Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, ser fördelar med att ta fram ett 
styrdokument i form av en evenemangstrategi för att koordinera evenemangsfrågorna. En 
sådan strategi ska förtydliga hur evenemangsarbetet organiseras samt ansvarsfördelas och 
ligga till grund för vilka evenemang Ulricehamn ska prioritera och vara vägledande för vilka 
evenemangsarenor som ska utvecklas.  Strategin bör omfatta hela koncernen, det vill säga 
förvaltningen och samtliga bolag,  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från kommunchef 
2 Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att ge kommunstyrelsen och Stadshus AB i uppdrag att ta fram en 
evenemangsstrategi.  Strategin ska omfatta hela koncernen.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
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§ 182 Planprioriteringslista hösten 2022 

  
 
 
§ 182/2022  
 

Planprioriteringslista hösten 2022 
Dnr 2022/235 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Planuppdraget Blodboken 4 "Villa Skogshyddan" avslutas då behovet av ny detaljplan inte 
längre finns. Den nya fastighetsägaren planerar åtgärder enligt gällande detaljplan.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan ska ligga till 
grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det dagliga arbetet. 
Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och 
utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande och för att 
tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter att nå 
målet om en 5% befolkningsökning inom 5 år. Planer som lägger grunderna för fler 
arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen och hänsyn tas 
till efterfrågan på ny industrimark. 
 
Beslut om positiva planbesked kan lämnas till sökande löpande under året. Var i 
prioriteringslistan planen hamnar avgörs av planchef, som följer samma principer som 
planprioriteringslistan baseras på. När lokaliseringsutredningar för kommunal service är 
beslutat och start av planläggning ej kan vänta till nästa beslut av planprioriteringslista, 
skickas ärendet om planläggning upp separat för politiskt beslut. Planuppdrag som är vilande 
kan flyttas till pågående planer i planprioriteringslistan när förutsättningarna för planen 
ändras och planchef bedömer att det finns resurser att hantera ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-19 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Följebrev Planprioritering hösten 2022 
3 Planprioriteringslista hösten 2022 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Planuppdraget Blodboken 4 "Villa Skogshyddan" avslutas då behovet av ny detaljplan inte 
längre finns. Den nya fastighetsägaren planerar åtgärder enligt gällande detaljplan.  
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Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 183 Intern kontrollplan för 2022 

  
 
 
§ 183/2022  
 

Intern kontrollplan för 2022 
Dnr 2022/313 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Intern kontrollplan 2022 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2022 utifrån genomförda 
riskanalyser. I enlighet med kommunallagen 6 kap 6§, ska kommunstyrelsen se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare ska kommunstyrelsen se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från kommunchef 
2 Intern kontrollplan 2022 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Intern kontrollplan 2022 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Författningshandboken 
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§ 184 Revidering av regler för flaggning 

  
 
 
§ 184/2022  
 

Revidering av regler för flaggning 
Dnr 2022/292 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade versionen av regler för flaggning antas. 
Därmed upphävs den tidigare versionen, antagen av kommunstyrelsen 2019-09-05. 
 
Sammanfattning 
I de antagna reglerna för flaggning listas de beslutade flaggdagarna. Förvaltningen har 
uppmärksammats på att Nordens dag, som infaller den 23 mars, bör uppmärksammas på 
samma sätt som Europadagen den 9 maj. 
 
Norden dag firas för att uppmärksamma det nordiska samarbetet, vilket förstärktes genom 
Helsingforsavtalet som undertecknades den 23 mars 1962. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-28 från kanslichef 
2 Regler för flaggning 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade versionen av regler för flaggning antas. 
Därmed upphävs den tidigare versionen, antagen av kommunstyrelsen 2019-09-05. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken  
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§ 185 Riktlinjer för ersättning till familjehem 

  
 
 
§ 185/2022  
 

Riktlinjer för ersättning till familjehem 
Dnr 2022/223 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen för ersättning till familjehem antas.  
 
Sammanfattning 
Den 8 september 2016 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för ersättning till 
familjehem och släktinghem. Riktlinjerna gäller till och med 2019. Förvaltningen har med 
anledning av detta reviderat riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och 
med 2 juni 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-06 från socialchef 
2 Riktlinjer för ersättning till familjehem 2022 
3 Riktlinjer för ersättning till familjehem och släktinghem 2016-2019 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen för ersättning till familjehem antas.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Författningshandboken 
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§ 186 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 

  
 
 
§ 186/2022  
 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 
Dnr 2022/303 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2021 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. På grund av rådande 
pandemi har patientsäkerhetsberättelsen blivit försenad i år. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-25 från socialchef 
2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2021 läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 187 Utbyte konstgräs A- och B-plan, Lassalyckan 

  
 
 
§ 187/2022  
 

Utbyte konstgräs A- och B-plan, Lassalyckan 
Dnr 2022/322 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 202 och 2022-04-07 § 123 om investeringsansökan 
om utbyte konstgräs A- och B-plan ändras så att bara inkapslad sand eller TPE får användas 
som ifyllnadsmaterial. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansökte om investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A- och B-plan på 
Lassalyckan, Investeringen möjliggör att konstgräset som ligger på planerna byts ut. 
 
Förvaltningen kom fram till att genom ställa miljökrav i upphandlingen vid bytet av 
konstgräset på Lassalyckan och använda belagd sand som infill som består av 98 % sand 
kommer minska mikroplaster avsevärt. 
 
Efter flertalet möten med ADDA inköpscentral och deras upphandling och 
hållbarhetsavdelning som är en del av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och som 
hjälper förvaltningen med upphandlingen av utbyte av konstgräset. ADDA anser att om man 
ställer kravet som det står i kommunstyrelsen beslut, att endast använd belagd sand som 
infill, då riktas upphandlingen och kommer garanterat bli överprövad då det endast finns en 
leverantör på marknaden som har belagd sand som infill. 
 
Rekommendationerna från ADDA är att utöka beslutet till att också tolerera TPE 
(termoplast) som infill. Då kan fler leverantörer lämna anbud och det blir en bredare 
konkurrensutsättning. Både TPE och inkapslad sand klarar FIFA Quality kraven. 
 
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 202 och 2022-04-
07 § 123 om investeringsansökan om utbyte konstgräs A- och B-plan ändras så att fler sorters 
ifyllnadsmaterial dvs granulat kan användas. Då finns det fler leverantörer som kan lämna 
anbud och det blir en bredare konkurrensutsättning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från servicechef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-02 § 202 och 2022-04-07 § 123 om investeringsansökan 
om utbyte konstgräs A- och B-plan ändras så att bara inkapslad sand eller TPE får användas 
som ifyllnadsmaterial. 
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Beslut lämnas till 
Servicechef  
Kultur- och fritidschef 
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§ 188 Ansökan om investeringsmedel till mobila reservkraftaggregat och 
projektering av elanläggningar som ska förses med reservkraft 

  
 
 
§ 188/2022  
 

Ansökan om investeringsmedel till mobila 
reservkraftaggregat och projektering av 
elanläggningar som ska förses med reservkraft 
Dnr 2022/270 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för mobila reservkraftaggregat och projektering av elanläggningar som ska 
förses med reservkraft, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för mobil reservkraft i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för mobila reservkraftaggregat och projektering 
av elanläggningar som ska förses med reservkraft, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att 
uppnå förslag till reservkraftförsörjning. Vilka byggnader som kommer att förberedas för 
tillfällig reservkraft från en mobil reservkraft kommer inte anges i ärendet utan hänvisas till 
offentlighets- och sekretessförordningen kapitel 18 §13.  
 
Investeringen i denna ansökan skall användas till inköp att två mobila reservkraftaggregat. 
Medlen skall även användas till att påbörja projektering inför anpassningar av elanläggningar 
i ett antal byggnader. De ska kunna sektioneras och förses med reservkraftsintag. Medel för 
genomförande av anpassningarna kommer sökas under 2023. 
 
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 2022-04-18 från servicechef  
2 Investeringskalkyl för mobila reservkraftaggregat och projektering av elanläggningar 

som ska förses med reservkraft 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
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 Utdragsbestyrkande 

Investeringsmedel för mobila reservkraftaggregat och projektering av elanläggningar som ska 
förses med reservkraft, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för mobil reservkraft i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 189 Ansökan om investeringsmedel för projektering 
centrumutveckling/ombyggnation Storgatan 

  
 
 
§ 189/2022  
 

Ansökan om investeringsmedel för projektering 
centrumutveckling/ombyggnation Storgatan 
Dnr 2022/273 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering inför ombyggnation av Storgatan, totalt 1,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för centrumutveckling, ombyggnation Storgatan i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför ombyggnation av 
Storgatan, totalt 1,5 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten centrumutveckling, ombyggnation Storgatan 
för 2022. 
 
Inga övriga driftkostnader tillkommer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-08 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl projektering av Storgatan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering inför ombyggnation av Storgatan, totalt 1,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för centrumutveckling, ombyggnation Storgatan i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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§ 190 Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 

  
 
 
§ 190/2022   
 

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplaner 
Dnr 2022/260 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, totalt 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, totalt 1,0 
mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022.  
 
Inga driftkostnader tillkommer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-07 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Bilaga Investeringskalkyl Exploateringsområde Vegby 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ej kända åtgärder i detaljplaner, totalt 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2022. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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§ 191 Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 2022 

  
 
 
§ 191/2022  
 

Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 
2022 
Dnr 2020/590 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed 
statliga vägar, totalt 1,5 mnkr, i investeringsbudgeten för 2022.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för övriga projekt, totalt 1,5 mnkr.  
 
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. 
 
Driftkostnadskonsekvenser gällande gång- och cykelväg utmed statliga vägar har redovisats i 
tidigare beslut av kommunfullmäktige, §158/2021. 
 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-07 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Bilaga Investeringskalkyl gång- och cykelväg 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed 
statliga vägar, totalt 1,5 mnkr, i investeringsbudgeten för 2022.   
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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§ 192 Svar på medborgarförslag om enkelriktade gator 

  
 
 
§ 192/2022  
 

Svar på medborgarförslag om enkelriktade gator 
Dnr 2022/125 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till försämrade följdeffekter på trafikmiljön vid 
Nygatan. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Catharina Vermeulen Wängerstedt. 
att göra Bogesundsgatan till en gata med enkelriktningens trafik från rondellen vid 
Jönköpingsvägen fram till korsningen med Nygatan (alltså uppåt) och gör Nygatan till en 
enkelriktningstrafikgata i motsatt riktning. De båda tvärgatorna emellan kan bli i en riktning 
upp och i en riktning ner.  
 
Förvaltningens trafikmätningar visar att i genomsnitt passerar cirka 4000–4600 fordon per 
dygn Bogesundsgatan, och vid de trafikintensivaste tillfällena cirka 420 fordon per timme. 
Bogesundsgatan är en av stadens stomvägnät försörjer många av centrumkärnans 
målpunkter. Nygatan är en lokalgata som vid Bogesundsskolan har cirka 1200–1700 
fordonspassager per dygn, och vid de allra trafikintensivaste tillfällena cirka 170 fordon per 
timme. 
 
Om all trafik ska fördelas jämnare över gatorna ökar trafiken med 185–215% på Nygatan, och 
minskas 32–35% vid Bogesundsgatan. 
 
Förutom skola och vårdcentral som finns vid Nygatan, ligger även bostadsbebyggelse 
närmare dikt an vid Nygatan kontra Bogesundsgatan. Ökade trafikmängder ger ökade 
bullernivåer som ger en sämre miljö för alla som vistas vid Nygatan.  
Även fler konfliktpunkter för oskyddade trafikanter och fordonstrafik förväntas uppstå om 
fler ska färdas på Nygatan. Något som medför andra åtgärder som till exempel att ta bort 
vissa parkeringsplatser utmed Nygatan samt uppföra fler övergångsställen. 
Cirkulationsplatser vid Sanatorievägen och Jönköpingsvägen för att hantera de ökade 
trafikmängderna från Nygatan kan även erfordras. 
Utryckningstrafiken med ambulans från vårdcentralen påverkas även negativt, med i vissa 
fall med längre utryckningstider som följd om de är begränsade i sin färdväg. 
 
Förvaltningen samlade bedömning är att förslaget medför många negativa konsekvenser för 
Nygatan, med inte lika stora positiva effekter på Bogesundsgatan och stadens trafiksystem i 
sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-04-13 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om enkelriktade gator 
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 Utdragsbestyrkande 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till försämrade följdeffekter på trafikmiljön vid 
Nygatan. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Catharina Vermeulen Wängerstedt 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 193 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet samt cykelväg i Hössna 

  
 
 
§ 193/2022  
 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet samt 
cykelväg i Hössna 
Dnr 2021/533 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens pågående 
arbete med en hastighetsplan för alla Ulricehamns kommuns tätorter. 
 
Önskemål om farthinder och skyltar hänvisas till Trafikverket. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Elin Ekendahl en sänkt hastighet i Hössna, och då lämpligtvis 
40 km/tim inom tätbebyggt område. Runt hela skolan kan ju förslagsvis 30 km/tim råda 
under skoltid vardagar. Idag är det 50 km/tim på Liaredsvägen.  Liaredsvägen utanför 
Hössna skola är högt trafikerad och många kör 70 km/h och en del kör högre hastigheter. I 
området bor många barn och dagtid befinner sig barn från skola, fritids och förskola i 
området. Många barn cyklar och går dessutom obevakade på denna väg. Vi skulle önska ett 
farthinder samt skyltar som varnar för utfarter.  
 
Därtill önskar många med oss en cykelväg fram till motorvägen. Det är många motionärer, 
cyklister och rullskidåkare med mera som behöver en ökad säkerhet på denna väg. Vi önskar 
en ökad säkerhet även för oss på landsbygden. Speciellt när det är många som kan tänka sig 
att bo utanför Ulricehamn men ändå vill ha alternativa färdmedel till arbetet.  
 
Förvaltningen bedriver ett utredningsarbete med en ny hastighetsplan för alla tätorter i 
Ulricehamns kommun, inklusive Hössna. Elin Ekendahls önskemål ligger väl i linje med 
framtida förslag om 40 km/h. Dock vill Trafikverket som är remissinstans till nya 
trafikföreskrifter undvika en ”plottrighet” i trafiksystemet med flera olika hastigheter, varav 
30 km/h vid skolan förslagsvis upphör i samband med införandet av 40 km/h. 
 
Väg 1721 och 1876 (Liaredsvägen) är statliga vägar. Endast Rulles väg, Hovslagareliden och 
Smedjeliden är kommunala, resterande är enskilda. Ulricehamns kommun saknar rådighet 
att uppföra varningsskyltar och farthinder vid Liaredsvägen. Elin Ekendahl hänvisas till 
Trafikverket med hennes önskan om att uppföra farthinder eller varningsskyltar. 
 
I Ulricehamns kommuns cykelplan och översiktsplan (Ulricehamn 2040) finns ej någon 
planerad eller behovssatt cykelväg mellan Hössna och riksväg 40.  
Efter att cykelplanen är genomförd kommer fler sträckor utredas för vidare utbyggnad av 
cykelvägnätet i kommunen. Elin Ekendahls förslag kan utredas i framtiden, men 
förvaltningen kan ej idag svara för vilken prioritering en sådan vägsträckning kan få och när 
den uppförs i tid. 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-15 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om sänkt hastighet samt cykelväg i Hössna 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens pågående 
arbete med en hastighetsplan för alla Ulricehamns kommuns tätorter. 
 
Önskemål om farthinder och skyltar hänvisas till Trafikverket. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Elin Ekendahl 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 194 Svar på medborgarförslag om att tillåta fyrverkerier endast på anvisade 
platser 

  
 
 
§ 194/2022  
 

Svar på medborgarförslag om att tillåta fyrverkerier 
endast på anvisade platser 
Dnr 2021/14 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter som reglerar begränsningar och tillståndsplikt som anses vara ett 
tillräckligt ingripande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att fyrverkerier på nyår, 
påsk och alla andra högtider ska ske på anvisade platser i kommunen som till exempel 
Ulricaparken och Lassalyckan. Förslagsställaren skriver även att man kan göra ett provår till 
exempel nästa nyår, om det inte efterlevs då förbjuda fyrverkeri i alla kommunens 
tätbebyggdhet.  
 
Ulricehamn har i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter, 8–10 §§ redan reglerat 
pyroteknik, vilket anses vara ett tillräckligt ingripande. Föreskrifterna får inte lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
Huvudregeln är att tillstånd av den lokala polismyndigheten krävs för att använda 
pyrotekniska varor på offentlig plats. Tillstånd krävs dock inte från klockan 16:00 för 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt där på följande dag till klockan 03:00. I 
den centrala stadskärnan krävs tillstånd av den lokala polismyndigheten för att få använda 
pyrotekniska varor alla dagar under året. Tillstånd från den lokala polismyndigheten krävs 
även för att anordna organiserade större fyrverkerier. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-12-30 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att tillåta fyrverkerier endast på anvisade 

platser 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter som reglerar begränsningar och tillståndsplikt som anses vara ett 
tillräckligt ingripande. 
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Beslut lämnas till 
Lage Eidevåg 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
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§ 195 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-06-02 

  
 
 
§ 195/2022  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-06-
02 
Dnr 2021/624 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokoll § 35 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2022-04-29 
   Lägesrapport – Projekt Närsjukhus Skene april 2022 
2 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-04-22 
3 Direktionsprotokoll Sjuhärads kommunalförbund 2022-04-29 § 24–29, 31–38 
4 Direktionsprotokoll Sjuhärads kommunalförbund 2022-04-29 § 30 
5 Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2022-05-05  
    § 76 Intern kontroll miljö- och byggnämnd 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 


