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§ 137 Information 

  
 
 
§ 137/2022  
 

Information 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Dario Mihajlovic (NU) informerar om att Rolf Davidsson 
(S) har utsetts till ny ersättare och att Daniel Claesson (S) utsetts till ledamot i 
kommunfullmäktige. 
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§ 138 Motion om försörjningstrygghet av elproduktion 

  
 
 
§ 138/2022 
 

Motion om försörjningstrygghet av elproduktion 
Dnr 2022/367 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) 
  

- Att förvaltningen undersöker möjligheterna att i egen regi, eller genom partnerskap 
med andra aktörer bygga en solcellspark på Övreskog 

- Att ett aggregat för produktion av vätgas med solcellselen projekteras och byggs på 
Övreskog eller i anslutning till slutanvändaren 

- Att förvaltningen, eventuellt genom NUAB söker partners/medfinansiärer till 
projektet. 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion om försörjningstrygghet av elproduktion 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 139 Motion om att inrätta ett kommunalt klimatråd i Ulricehamn 

  
 
 
§ 139/2022 
 

Motion om att inrätta ett kommunalt klimatråd i 
Ulricehamn 
Dnr 2022/383 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Dan Ljung (V) att kommunfullmäktige initierar 
ett klimatråd i kommunen som har till uppgift att forcera arbetet med att minska våra 
klimatutsläpp. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att inrätta ett kommunalt klimatråd i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 140 Motion om belysningsplan med avsikt att minska ljusföroreningar och 
främja biologisk mångfald 

  
 
 
§ 140/2022 
 

Motion om belysningsplan med avsikt att minska 
ljusföroreningar och främja biologisk mångfald 
Dnr 2022/417 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur 
ljusföroreningar ska hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om belysningsplan med avsikt att minska ljusföroreningar och främja biologisk 

mångfald 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 141 Motion angående att undersöka möjligheten att projektera ett Naturrum 

  
 
 
§ 141/2022 
 

Motion angående att undersöka möjligheten att 
projektera ett Naturrum 
Dnr 2022/433 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingemar Basth (MP) att kommunen undersöker 
de möjligheter som finns för att starta ett naturrum samt att man om det utfaller positivt 
påbörjar den process som naturrums införande och byggande innebär. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående att undersöka möjligheten att projektera ett Naturrum 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 142 Motion om att hitta möjligheter för en årlig kulturvecka/festival med 
Ulricehamns Kulturskola i spetsen 

  
 
 
§ 142/2022 
 

Motion om att hitta möjligheter för en årlig 
kulturvecka/festival med Ulricehamns Kulturskola i 
spetsen 
Dnr 2022/436 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
undersöker och hittar möjligheter för en årlig kulturvecka/festival med Ulricehamns 
Kulturskola i spetsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att hitta möjligheter för en årlig kulturvecka/festival med Ulricehamns 

Kulturskola i spetsen 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 143 Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur 
Ulricehamn fick sitt namn och varför 

  
 
 
§ 143/2022 
 

Motion om att skapa en fysisk plats som informerar 
om historien hur Ulricehamn fick sitt namn och 
varför 
Dnr 2022/437 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun 
skapar en fysisk plats som informerar om historien hur Ulricehamn fick sitt namn och varför. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om att skapa en fysisk plats som informerar om historien hur Ulricehamn fick 
sitt namn och varför 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 144 Medborgarförslag om hastighetsreducering på sträckan mellan 
Bogesundsskolan och Stenbocksgatan 

  
 
 
§ 144/2022 
 

Medborgarförslag om hastighetsreducering på 
sträckan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksgatan 
Dnr 2022/382 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Ljungblad att en utredning om 
hastighetsreducerande åtgärder bör utföras och/eller att hastighetsreducerande åtgärder 
utförs med omedelbar verkan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hastighetsreducering på sträckan mellan Bogesundsskolan och 

Stenbocksgatan 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Malin Ljungblad  
Kommunstyrelsen 
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§ 145 Medborgarförslag om farthinder eller övergångsställe i Nitta 

  
 
 
§ 145/2022 
 

Medborgarförslag om farthinder eller övergångsställe 
i Nitta 
Dnr 2022/412 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ida Andersson att det tillkommer ett 
farthinder eller ett övergångsställe mellan busshållsplatserna på Varnumsvägen i Nitta. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om farthinder eller övergångsställe i Nitta 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Ida Andersson  
Kommunstyrelsen 
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§ 146 Medborgarförslag om att flytta eller dölja Stenas depå utmed riksväg 40 

  
 
 
§ 146/2022 
 

Medborgarförslag om att flytta eller dölja Stenas 
depå utmed riksväg 40 
Dnr 2022/418 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pia Björten att Stenas depå utmed 
riksväg 40 flyttas eller att det byggs någon form av insynsskydd från motorvägen sett. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att flytta eller dölja Stenas depå utmed riksväg 40 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Pia Björten  
Kommunstyrelsen 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-06-22 

 Sida 16 av 46 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 147 Medborgarförslag om sänkt ålder för fria resor med Västtrafik 

  
 
 
§ 147/2022 
 

Medborgarförslag om sänkt ålder för fria resor med 
Västtrafik 
Dnr 2022/423 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenneth Wiberg att åldern för fria 
resor med Västtrafiks bussar sänks från 75 år till exempelvis 65 år. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om sänkt ålder för fria resor med västtrafik 

 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kenneth Wiberg  
Kommunstyrelsen 
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§ 148 Medborgarförslag om övergångsställe eller farthinder i Nitta 

  
 
 
§ 148/2022 
 

Medborgarförslag om övergångsställe eller farthinder 
i Nitta 
Dnr 2022/429 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pinja Pesu att det anläggs ett 
övergångsställe och farthinder vid busshållplatsen i Nitta. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om övergångsställe och farthinder i Nitta 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Pinja Pesu  
Kommunstyrelsen 
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§ 149 Medborgarförslag angående grovsopshanteringen i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 149/2022 
 

Medborgarförslag angående grovsopshanteringen i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/434 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mats Jönsson, Ann-Katrin 
Sandström och Yvonne Hindström följande åtgärder:  
 
- Förhandling med Borås kommun så att alla invånare har tillträde till sin närmaste 
återvinningscentral. 
 
- Miljötänk. Att Ulricehamns kommunpolitiker står upp för den miljöplan de skrivit under 
och tänker på att det finns boende även utanför tätorten. 
 
- Fler återvinningscentraler i Ulricehamns kommun då kommunen är den största kommunen 
till ytan i Västra Götaland. 
 
- Vi anser att det finns ett akut behov av snabb åtgärd. Det finns idag ”återvinningskort” i 
Borås som kan ge tillträde till återvinningscentralerna. Kan detta vara en alternativ lösning 
på problemet tills eventuellt avtal eller annat träder i kraft? 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag angående grovsopshanteringen i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Mats Jönsson 
Ann-Katrin Sandström 
Yvonne Hindström  
Kommunstyrelsen 
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§ 150 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om skoldebatt 

  
 
 
§ 150/2022 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
skoldebatt 
Dnr 2022/381 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Bengt Bogren (SD) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om skoldebatt.  
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om skoldebatt 

 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna. 
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§ 151 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående städning av diken som 
inte är kommunens mark och även skråp på kommunens mark 

  
 
 
§ 151/2022 
 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
städning av diken som inte är kommunens mark och 
även skräp på kommunens mark 
Dnr 2022/432 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om städning av 
diken. 
 
Beslutsunderlag 
1 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående städning av diken som inte är 

kommunens mark och även skräp på kommunens mark 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses vara besvarad och läggs till 
handlingarna. 
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§ 152 Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 152/2022 
 

Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst 
Dnr 2022/257 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 167 
2 Tjänsteskrivelse 2022-04-21 från kanslichef 
3 Protokollsutdrag 
4 Årsredovisning 2021 
5 Internkontrollrapport 
6 Revisionsberättelse 
7 Sakkunnigas bedömning 
 
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) och Elisabeth Stålbrand (NU) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet. 
 
Ingvar Ideström (M) ersätter Sebastian Gustavsson (M).    
 
Ingen ersättare finns tillgänglig för Elisabeth Stålbrand (NU). 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 153 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

  
 
 
§ 153/2022 
 

Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2022/281 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 168 
2 Tjänsteskrivelse 2022-04-21 från kanslichef 
3 Protokollsutdrag § 8 220225 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
4 Årsredovisning 2021 med bilagor 
5 Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2021_signerad 
6 Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2021 
 
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 
Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M), Mikael Levander (NU), Jan-Olof Sundh (V) och 
Ingemar Basth (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Ingen ersättare finns tillgänglig för Roland Karlsson (C). 
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Ingvar Ideström (M) ersätter Wiktor Öberg (M). 
 
Ingen ersättare finns tillgänglig för Mikael Levander (NU). 
 
Ing-Britt Jonsson (V) ersätter Jan-Olof Sundh (V). 
 
Kerstin Berggren (MP) ersätter Ingemar Basth (MP). 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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§ 154 Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

  
 
 
§ 154/2022 
 

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2022/288 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 169 
2 Tjänsteskrivelse 2021-04-21 från kanslichef 
3 § 22 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021 
4 ÅR-21-webb-tillg-minskad, fastställd 
5 Uppföljning verksamhetens mål 2021 
6 Revisionsberättelse, inscannad 
7 Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2021_220323 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Börje Eckerlid (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Ingen ersättare finns tillgänglig för Börje Eckerlid (C). 
 
Ingvar Ideström (M) anmäler jäv. Eftersom Ingvar Ideström (M) inte är tjänstgörande 
ledamot tas ingen ersättare in.  
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Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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§ 155 Budget- och verksamhetsuppföljning april 2022 

  
 
 
§ 155/2022 
 

Budget- och verksamhetsuppföljning april 2022 
Dnr 2022/275 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-19 § 170  
2 Tjänsteskrivelse 2022-05-03 från ekonomichef 
3 Budgetuppföljning april 2022 april, slutlig 
4 Månadsrapport_2022-04-30_riskkontroll 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) och Klas Redin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 156 Hälso- och sjukvårdsavtal 

  
 
 
§ 156/2022 
 

Hälso- och sjukvårdsavtal 
Dnr 2022/241 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 171 
2 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från socialchef 
3 Ordförandebeslut Hälso och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser - 

signerat 
4 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
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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. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Boråsregionen 
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§ 157 Färdplan Nära vård 

  
 
 
§ 157/2022 
 

Färdplan Nära vård 
Dnr 2022/241 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 172 
2 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från socialchef 
3 Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
4 Ordförandebeslut Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård - signerat 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslaget till färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård antas. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Birgit Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Boråsregionen 
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§ 158 Finanspolicy 

  
 
 
§ 158/2022 
 

Finanspolicy 
Dnr 2022/310 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 173 
2 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från ekonomichef 
3 Finanspolicy för Ulricehamns kommun_2022-05-03_slutv 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Finanspolicy för Ulricehamns kommun med helägda bolag fastställs och ersätter tidigare 
finanspolicy. 
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Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Ulricehamns Energi AB 
STUBO AB 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Författningshandboken 
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§ 159 Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt 

  
 
 
§ 159/2022 
 

Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större 
projekt 
Dnr 2022/305 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 174 
2 Tjänsteskrivelse 2022-05-03 från kommunchef 
3 Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställs. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Sektorschef service 
Verksamhetschef Kultur och Fritid 
Författningshandboken 
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§ 160 Riktlinjer för placering av pensionsmedel 

  
 
 
§ 160/2022 
 

Riktlinjer för placering av pensionsmedel 
Dnr 2022/311 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 175 
2 Tjänsteskrivelse 2022-05-05 från ekonomichef  
3 Riktlinjer för placering av pensionsmedel 2022-05-18 slutv 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för placering av pensionsmedel fastställs och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Författningshandboken 
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§ 161 Svar på motion om jämställdhet 

  
 
 
§ 161/2022 
 

Svar på motion om jämställdhet 
Dnr 2021/119 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 176 
2 Tjänsteskrivelse 2022-04-24 från kanslichef 
3 Motion jämställdhet 
 
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 kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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§ 162 Svar på motion om tvåtaktsmotorer 

  
 
 
§ 162/2022 
 

Svar på motion om tvåtaktsmotorer 
Dnr 2022/135 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 177 
2 Tjänsteskrivelse 2022-04-22 från tf. samhällsbyggnadschef 
3 Motion om tvåtaktsmotorer 

 
 
 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1
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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. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-06-22 

 Sida 39 av 46 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

§ 163 Svar på motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter 

  
 
 
§ 163/2022 
 

Svar på motion om fri pedagogisk lunch för VFU-
studenter 
Dnr 2017/781 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 178 
2 Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från barn- och utbildningschef 
3 Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter 
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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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
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§ 164 Svar på motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken 

  
 
 
§ 164/2022 
 

Svar på motion om ökad självbetjäning på 
skolbiblioteken 
Dnr 2016/68 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 179 
2 Tjänsteskrivelse 2022-04-28 från barn- och utbildningschef 
3 Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken 
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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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
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§ 165 Svar på motion om utbildning i digitala system anpassat för äldre 

  
 
 
§ 165/2022 
 

Svar på motion om utbildning i digitala system 
anpassat för äldre 
Dnr 2021/254 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 180 
2 Tjänsteskrivelse 2022-05-05 från socialchef 
3 Motion om utbildning i digitala system anpassad för äldre 
 
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. 
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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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
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§ 166 Svar på motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang 

  
 
 
§ 166/2022 
 

Svar på motion om framtagande av riktlinjer för 
större evenemang 
Dnr 2018/308 
 
 
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 Kommunstyrelsens beslut 2022-06-02 § 181 
2 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från kommunchef 
3 Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang 
 
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 kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Näringsliv Ulricehamn AB 
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§ 167 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt som 
huvudman i Ulricehamns sparbank - Peter Edström 

  
 
 
§ 167/2022 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt som huvudman i 
Ulricehamns Sparbank - Peter Edström 
Dnr 2022/439 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Peter Edström (S) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
Valet av huvudman till Ulricehamns Sparbank bordläggs. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2022-06-21 avsäger sig Peter Edström (S) uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och som huvudman i Ulricehamns sparbank. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som huvudman i 

Ulricehamns sparbank - Peter Edström (S) 
 
Ordförandens förslag till beslut  
Peter Edström (S) befrias från uppdragen. Ulricehamns kommun begär ny 
röstsammanräkning till kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) föreslår att valet av huvudman till Ulricehamns Sparbank bordläggs. 
 
 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Peter Edström 
Ulricehamns Sparbank  
löneassistent 
kansliet (2) 


