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§ 241 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 241/2022  
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelista fastställs. 
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§ 242 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 242/2022   
 

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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§ 243 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 243/2022 
 

Förvaltningens information 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 244 Valärende 

  
 
 
§ 244/2022   
 

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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§ 245 Antagande detaljplan för Ving 10:11, Viskabrovägen 6, Hökerum 

  
 
 
§ 245/2022 
 

Antagande detaljplan för Ving 10:11, Viskabrovägen 
6, Hökerum 
Dnr 2021/397 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Detaljplan för Ving 10:11, Viskabrovägen 6, Hökerum antas. 
 

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör för bostadsbyggande på Ving 10:11, samt förflyttar industriändamål 
från centrala delar av Hökerum samhälle. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-06 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande detaljplan för Ving 10.11, Viskabrovägen 6, 

Hökerum 
3 Plankarta antagande detaljplan för Ving 10.11, Viskabrovägen 6, Hökerum 
4 Samrådsredogörelse detaljplan för Ving 10.11, Viskabrovögen 6, Hökerum 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplan för Ving 10:11, Viskabrovägen 6, Hökerum antas. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 246 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-10-06 

  
 
 
§ 246/2022 
 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-10-06 
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 

1.11 

Nr 898/2022 
Prövning av att överklagande inkommit i rätt tid och avvisning av överklagande 
som inkommit för sent 
Tf planchef 2022-09-02 

1.28 

Nr 828/2022 
Undertecknande av avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden 
inom ser egna verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet inte är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt 
Socialchef 2022-08-16 

2  Allmänna ärenden 

2.2 Nr 801–804/2022, 858/2022, 862–864/2022, 869–880/2022, 886/2022 
2021/220 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Gatuingenjör 2022-08-06 
Infrastruktur- och trafikplanerare 2022-08-31 
Enhetschef 2022-05-25 
Verksamhetschef 2022-08-12, 2022-08-10, 2022-08-12, 2022-08-26 

2.15 Nr 899/2022 
2021/636 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger 
att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-09-02 

2.17 Nr 902/2022 
2022/220 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-09-02 
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2.20 Nr 825/2022, 861/2022 
2022/508, 2022/514 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2022-08-11, 2022-08-24 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 831/2022, 847/2022, 900/2020 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-08-19, 2022-08-23, 2022-09-05 

3.17 

Nr 815/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-08-16 

3.20 

Nr 837/2022 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-08-17 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 854/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Tf. samhällsbyggnadschef 2022-08-25 

5.3 

Nr 849/2022 
Ansökan om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-24 

5.7 

Nr 811/2022, 846/2022 
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 marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-15, 2022-08-24 

5.10 

Nr 832–834/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-22 

5.12 

Nr 848/2022 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-24 

5.14 

Nr 816/2022, 839–840/2022,868/2022 
2021/397 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-17, 2022-08-23, 2022-08-30 

5.21 

Nr 808/2022, 812/2022, 823/2022, 829/2022, 835/2022, 838/2022, 
856/2022, 884/2022, 885/2022, 890/2022, 897/2022 
2022/468, 2022/505, 2022/500, 2022/460, 2022/502, 2022/515, 2022/521, 
2022/527 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-08-15, 2022-07-22, 2022-08-18, 
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Handläggare exploateringsenheten 2022-08-19, 2022-08-22, 2022-08-26, 2022-
08-28, 2022-08-31, 2022-09-01, 2022-09-02 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 814/2022, 818/2022, 819/2022, 821/2022, 822/2022, 826/2022, 827/2022, 
841/2022, 842/2022, 843/2022, 844/2022, 850/2022, 851/2022, 865/2022, 
888/2022, 894/2022, 896/2022, 904/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) – övrig personal 
Enhetschef 2022-08-11, 2022-07-01, 2022-08-03, 2022-08-15, 2022-08-17, 
2022-08-15, 2022-08-12, 2022-08-18, 2022-08-19, 2022-08-22, 2022-08-18, 
2022-08-02,  
2022-08-24, 2022-08-15, 2022-08-29, 2022-09-01 
Tf. enhetschef 2o22-09-06 

8.4 

Nr 901/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-09-01 

8.8 

Nr 798–800/2022, 805–807/2022, 813/2022, 820/2022, 830/2022, 836/2022, 
845/2022, 852/2022, 853/2022, 857/2022, 859/2022, 860/2022, 866/2022, 
867/2022, 889/2022, 893/2022, 895/2022, 905–907/2022, 908/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-08-11, 2022-08-08, 2022-08-08, 2022-08-15, 2022-08-15, 
2022-08-18, 2022-08-12, 2022-08-22, 2022-08-24, 2022-08-23, 2022-08-22, 
2022-08-25,  
2022-08-29, 2022-09-01, 2022-09-05, 2022-08-26 

8.20 

Nr 824/2022 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2022-07-15 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 891–892/2022, 909–910/2022, 911–912/2022, 914/2022 

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 20222-09-01, 2022-09-06, 2022-09-072022-09-08 

11.5 Nr 855/2022, 883/2022 
Beslut om flyttning av fordon 
Trafikhandläggare 2022-08-17, 2022-08-30 

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

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

18.3 
Nr 881/2022 
Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs, ämnesområde och för 
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gymnasiearbetet, samt fördelning av undervisningstid 
Enhetschef 2022-08-25 

18.5 

Nr 882/2022 
Beslut att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på längre tid än tre 
läsår 
Enhetschef 2022-08-23 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

20.1 

Nr 817/2022 
Överenskommelse med annan kommun eller landsting om mottagande av elev 
Enhetschef 2022-05-13 

21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 913/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-08-29 

22.2 

Nr 809–810/2022, 887/2022, 903/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-07-01, 2022-07-01, 2022-08-29, 2022-09-05 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 247 Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige 

  
 
 
§ 247/2022  
 

Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige 
Dnr 2022/542 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs: 
26 januari 
23 februari 
23 mars 
27 april 
25 maj 
21 juni (onsdag) 
28 september 
26 oktober 
23 november 
14 december 
 

Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i stadshuset.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från kanslichef 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs: 
26 januari 
23 februari 
23 mars 
27 april 
25 maj 
21 juni (onsdag) 
28 september 
26 oktober 
23 november 
14 december 
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§ 248 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2022 

  
 
 
§ 248/2022  
 

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2022 
Dnr 2022/546 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2022-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2022. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
106,9 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 25,0 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för helåret 2022 prognostiseras uppgå till 88,3 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2022 är följaktligen 63,3 mnkr högre än budget. 
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära en positiv avvikelse 
mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till 7,7 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms 
bli 55,6 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till högre 
skatteintäkter och exploateringsintäkter än vad som budgeterats med samt lägre kostnader 
för avskrivningar och kapitalkostnader. 
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 257,3 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2022 uppgår till ca 486,3 mnkr. Investeringsutfallet till och med 
augusti uppgår till 111,8 mnkr (2021: 57,8 mnkr).  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från ekonomichef 

2 220919 T2 Budgetuppdrag 
3 220919 T2 Intern kontroll 
4 Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar_Portföljrapport_2022-08-31 
5 Ulricehamns kommun Finansrapport 2022-08-31 
6 Ulricehamns Kommun_Portföljrapport_2022-08-31 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.   
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 Utdragsbestyrkande 

 

§ 249 Skattesats 2023 för Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 249/2022  
 

Skattesats 2023 för Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/544 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utdebiteringen för 2023 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för 
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det 
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras 
på mötet i början av oktober.  
 
Skattesats i Ulricehamns kommun  
Ulricehamns kommun har under 2022 en högre total skattesats (kommun och region) än 
riksgenomsnittet (29 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 32 öre lägre. 
Kommunens utdebitering uppgår under 2022 till 21,05 procent per skattekrona (”kronor per 
intjänad hundralapp”). Budget/flerårsplan 2023–2025, skattesats 2023 mm ska fastställas 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är 
förvaltningens förslag att utdebiteringen 2023 fastställs till 21,05 procent per skattekrona, 
dvs oförändrad skattesats. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-06 från ekonomichef 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utdebiteringen för 2023 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona. 
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§ 250 Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2022 

  
 
 
§ 250/2022  
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
hösten 2022 
Dnr 2022/503 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Enligt 20 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2022-08-31, är det 34 motioner och 48 medborgarförslag som är överlämnade till 
kommunstyrelsen till och med 31 augusti 2022. I bifogade filer redovisas de motioner och 
medborgarförslag som är överlämnade till kommunstyrelsen till och med 31 augusti 2022.    
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-01 från kanslichef 
2 Pågående motioner 2022-08-31 
3 Pågående medborgarförslag 2022-08-31 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
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§ 251 Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

2022 

  
 
 
§ 251/2022  
 

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 
Dnr 2022/539 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.   
 

Sammanfattning 
I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober 
redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen 
och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen 
innefattar även de uppdrag som har utförts. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från kanslichef 
2 Förteckning över pågående och avslutade uppdrag 2022-08-31 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.   
 

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.   
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§ 252 Riktlinjer för miljöarbetet 

  
 
 
§ 252/2022  
 

Riktlinjer för miljöarbetet 
Dnr 2022/393 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för miljöarbetet antas. 

 
Sammanfattning 
Riktlinjerna utgör ett komplement till ”Handlingsplan för arbete med lokala miljöfrågor” som 
kommunfullmäktige nyligen antog (§122/2022, Dnr 2019/608). Genom bildandet av en 
miljöarbetsgrupp underlättas samordningen av det tvärsektoriella miljöarbetet. Riktlinjerna 
beskriver ansvarsfördelningen mellan förvaltningsledning, miljöarbetsgrupp, sektorer och 
bolag. En åtgärd i handlingsplanen är att införa ett miljöledningssystem. Riktlinjerna 
beskriver hur detta ska integreras i kommunkoncernens ordinarie verksamhet samt relaterar 
till miljöarbetsgruppens arbetsuppgifter 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-02 från kanslichef  
2 Riktlinjer för miljöarbetet 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för miljöarbetet antas. 
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§ 253 Val av politisk referensgrupp för Vision 2040 

  
 
 
§ 253/2022  
 

Val av politisk referensgrupp för Vision 2040 
Dnr 2022/579 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen. Nomineringen hanteras inte av val- och arvodesberedningen.  
 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i budget 2022 fått i uppdrag att starta arbetet med att skapa en vision för 
Ulricehamns kommun. I beslutet anges att arbetet ska ske i nära samarbete med den 
politiska organisationen. Förvaltningen föreslår därav att en politisk referensgrupp tillsätts i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-22 från kommunchef 

 

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen. Nomineringen hanteras inte av val- och arvodesberedningen.   
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§ 254 Svar på motion - Rasismen har ingen plats i Ulricehamn 

  
 
 
§ 254/2022  
 

Svar på motion - Rasismen har ingen plats i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/187 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet inte är förenligt med gällande 
diskrimineringslag, dataskyddsförordningen, samt förvaltningens normerande styrdokument 
om rekrytering. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Green-Andersson (S) och Inga-Kersti 
Skarland (S) att förvaltningen arbetar för att anställa fler med invandrarbakgrund i ledande 
roller i kommunen, samt att förvaltningen arbetar för att anställa fler med 
invandrarbakgrund i kommunens samtliga verksamheter.  
 
Särbehandling i rekrytering (inklusive kvotering) utifrån etnisk tillhörighet, är inte förenligt 
med idag gällande diskrimineringslag.  
 
Att registerföra medarbetare utifrån etnisk tillhörighet är inte förenligt med gällande 
dataskyddsförordning. För att målsätta en ökning av antalet anställda med 
invandrarbakgrund krävs data förvaltningen inte kan eller får samla in.  
 
Förvaltningen rekryterar idag kompetensbaserat, en metod för att säkerhetsställa att 
förvaltningen rekryterar den mest kvalificerade kandidaten för tjänsten. Förvaltningens 
bedömning är att detta i allt väsentligt tillgodoser behovet av att undvika subjektivitet och 
diskriminering vid rekrytering, samtidigt som det inte kan eller är avsett att öka eller minska 
någon särskild grupp av anställda. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-23 från HR-chef 
2 Motion - Rasismen har ingen plats i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet inte är förenligt med gällande 
diskrimineringslag, dataskyddsförordningen, samt förvaltningens normerande styrdokument 
om rekrytering. 
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§ 255 Svar på motion om stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT 

  
 
 
§ 255/2022  
 

Svar på motion om stöd till seniorer som är i behov 
av hjälp med IT 
Dnr 2021/255 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag att utreda behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer 
samt utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av 
IT-tjänster avslås med hänvisning till att det inte finns tillräckliga resurser för det. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ska utreda 
behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer samt att utreda om kommunen 
kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av IT-tjänster.  
 
För att kunna erbjuda stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer samt stödja seniorer 
som är i behov av hjälp med installation av IT-tjänster behöver man anställa en person med 
rätt kompetens för detta. Det krävs en stor satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta 
ska utföras. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för det samt att 
kommunen redan erbjuder digital support inom andra verksamhetsområden och föreslår 
därmed att avslå motionens förslag om att utreda behovet av stöd med installation av IT-
tjänster hos seniorer samt att utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av 
hjälp med installation av IT-tjänster.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-22 från socialchef 
2 Motion om stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag att utreda behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer 
samt utreda om kommunen kan stödja seniorer som är i behov av hjälp med installation av 
IT-tjänster avslås med hänvisning till att det inte finns tillräckliga resurser för det. 
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§ 256 Svar på motion om bilfria zoner nära våra skolor 

  
 
 
§ 256/2022  
 

Svar på motion om bilfria zoner nära våra skolor 
Dnr 2022/71 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att utreda de fysiska åtgärder som erfordras för att 
tillskapa bilfria zoner är omfattande, och har svårt att ge önskvärd effekt i proportion till 
motionens syfte. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) och Inga-Kersti Skarland (S) att 
utreda möjligheten till att införa bilfria zoner nära våra skolor. Utredningen ska bland annat 
belysa vilket tidsfönster som kan vara aktuellt för de bilfria zonerna, ta fram förslag till säkra 
parkeringsplatser en bit ifrån skolorna och säkerställa framkomlighet för behöriga fordon. 
 
I översiktsplanen för Ulricehamns kommun 2040 ses gång- och cykeltrafik som det primära 
transportmedlet. Biltrafiken ska på sikt minska i samband med ett högre invånarantal. 
 
Sveriges kommuner och regioner har tidigare utrett anledningar till varför föräldrar skjutsar 
barn till skolan. I huvudsak består de anledningarna av beteenden och uppfattningar snarare 
än fysiska problem i trafiken. 
 
Det befintliga trafiksystemet i Ulricehamn utvärderas löpande, och prognostiseras efter 
befolkningstillväxten att klara framtidens trafik. Att införa bilfria zoner kring skolorna i 
Ulricehamn kommer att utmana befintligt utredningsarbete, och kan få oanade konsekvenser 
om fler föräldrar skjutsar sina barn till skolan. 
 
Ulricehamns kommun får införa lokala trafikföreskrifter om förbud mot infart eller 
fordonstrafik på gator. Däremot bör någon form av kontroll av efterlevnaden utföras av polis 
eller något tekniskt fysiskt hinder.  Båda kan vara svåra att ordna. 
 
Barnkonventionen syftar att inget barns delaktighet ska diskrimineras i samhället, men barn 
ska samtidigt skyddas. 
 
Få barn skadas idag i trafiken, och det är positivt för barns mognad och utveckling att på 
egna ben vistas i trafiken. 
 
För att tillskapa parkeringsytor för att hämta- och lämna vid de bilfria zonerna erfordras i 
vissa fall markinlösen för att få plats med dessa. Dessa kostnadskrävande åtgärder bör 
övervägas mot nyttan i ett förbättrat gång- och cykelvägnät som även premierar syftet med 
motionen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-28 från samhällsbyggnadschef 
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2 Motion om bilfria zoner nära våra skolor 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att utreda de fysiska åtgärder som erfordras för att 
tillskapa bilfria zoner är omfattande, och har svårt att ge önskvärd effekt i proportion till 
motionens syfte. 
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§ 257 Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen 

  
 
 
§ 257/2022  
 

Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen 
Dnr 2022/541 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande sammanträdesdagar för 2023 för kommunstyrelsen fastställs:  
12 januari 
2 februari 
2 mars 
5 april (ons) 
4 maj  
1 juni 
17 augusti (reservtillfälle) 
7 september 
5 oktober 
9 november 
30 november 
 

Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider för 2023 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsens genomförs med start klockan 8:00 i sessionssalen i 
stadshuset. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från kanslichef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Följande sammanträdesdagar för 2023 för kommunstyrelsen fastställs:  
12 januari 
2 februari 
2 mars 
5 april (ons) 
4 maj  
1 juni 
17 augusti (reservtillfälle) 
7 september 
5 oktober 
9 november 
30 november 
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Beslut lämnas till 
Kanslichef  
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2022-10-06 

Sida 27 av 49 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 258 Svar på revisionsrapport, granskning av direktupphandling Ulricehamns 

kommun 

  
 
 
§ 258/2022  
 

Svar på revisionsrapport, granskning av 
direktupphandling Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/343 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av direktupphandling. 
 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av direktupphandling. Syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen efterlever reglerna kring 
direktupphandling samt om den interna kontrollen avseende direktupphandling är 
tillräcklig. 
 
KPMG, som har gjort revisionsrapporten på uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer, 
gör en sammanfattande bedömning att kommunen följer LOU:s regelverk och kommunens 
egna regler och riktlinjer. Kommunstyrelsen kan stärka den interna kontrollen avseende 
leverantörstroheten genom att med viss tidfrekvens ha med det som ett särskilt 
kontrollmoment i sin interna kontrollplan. De ser vidare att samverkan och samordningen 
mellan kommunen och de kommunala bolagen är ett utvecklingsområde. (Detta noterades 
även vid granskningarna av de kommunala bolagen.) Samordningen kan med fördel ske via 
moderbolaget. KPMG noterar att upphandlingsenheten är sårbar vid vakanser.  
 
Förvaltningen har kommenterat de rekommendationer KPMG har gjort och föreslår 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom svaret i rapporten och översända detta till revisorerna. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från ekonomichef 
2 Svar på revisionsrapport - Granskning av direktupphandling Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av direktupphandling. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
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Ekonomichef 
Upphandlingschef 
Hemsidan 
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§ 259 Svar på granskningsrapport av den samordnade investeringsprocessen 

  
 
 
§ 259/2022  
 

Svar på granskningsrapport av den samordnade 
investeringsprocessen 
Dnr 2022/342 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av den samordnade investeringsprocessen.  
 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av den samordnade 
investeringsprocessen. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en 
ändamålsenlig och effektiv process för investeringar vid nybyggnation ur ett 
kommunövergripande perspektiv. KPMG lämnade 2022-04-05 över Revisionsrapport – 
Granskning av den samordnade investeringsprocessen.  
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att Ulricehamns kommun 
behöver utveckla sin hantering av investeringar och projekt för att få en fungerande, effektiv 
och ändamålsenlig process för hantering. Delvis finns fungerande strukturer för att hantera 
investeringar men processen som helhet kan inte bedömas som fungerande, effektiv och 
ändamålsenlig. Förvaltningen har kommenterat de rekommendationer KPMG har gjort och 
föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom svaret i rapporten och översända detta till 
revisorerna.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från servicechef 
2 Svar på revisionsrapport - Granskning av den samordnade investeringsprocessen 
3 Granskning av den samordnade investeringsprocessen sign 
4 Mi investeringprocess 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport – Granskning 
av den samordnade investeringsprocessen.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras så att svaret ger 
kommunstyrelsen en bättre och mer heltäckande bild av vilka åtgärder som behövs för att 
uppfylla rapportens rekommendationer.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller om det ska 
återremitteras. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. 
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Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut och finner att så är fallet. 
 

Reservation  
Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S) och Leif Dahl (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 
Dan Ljung (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Sektorchef service  
Hemsidan 
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§ 260 Handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 

  
 
 
§ 260/2022  
 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 
Dnr 2022/424 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun godkänner förlängningen av Handlingsplan för psykisk hälsa 2023–
2024. 
 

Sammanfattning 
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för 
utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav och innehåll specificeras i 
årliga överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). En särskild del i överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklingsarbete 
och samarbete mellan regionen och länets 49 kommuner. Kravet att ta fram regionala 
handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och regioner att främja psykisk hälsa och 
ömsesidigt arbete för att minska psykisk ohälsa. 
 
Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det länsgemensamma arbetet med 
handlingsplan psykisk hälsa hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande är 
aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit olika långt. Därför har VästKoms 
styrelse beslutat den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning 
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 3 juni 2022 och översänder sitt beslut 
och rekommenderat förslag till kommunen.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-15 från socialchef 
2 Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun godkänner förlängningen av Handlingsplan för psykisk hälsa 2023–
2024. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Socialchef 
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§ 261 Handlingsplan Näringslivsstrategi 2022-2025 

  
 
 
§ 261/2022  
 

Handlingsplan Näringslivsstrategi 2022-2025 
Dnr 2022/562 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för att kompletteras med uppgift om ansvarig för respektive aktivitet 
samt när aktiviteterna ska vara genomförda i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 
2022-02-24. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 § 46 att anta Näringslivsstrategi 2022–2025. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att i samverkan med NUAB snarast ta fram förslag till en 
handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 som klart definierar aktiviteter, ansvariga 
och när aktiviteterna ska vara genomförda.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-13 från kommunchef 
2 Handlingsplan Näringslivsstrategi 2022-2025 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 antas. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med uppgift om ansvarig 
för respektive aktivitet samt när aktiviteterna ska vara genomförda i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige 2022-02-24. 
 
Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller återremittera det. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
NUAB 
Författningshandboken 
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§ 262 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 - sektor lärande 

  
 
 
§ 262/2022  
 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 - 
sektor lärande 
Dnr 2022/416 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2021 – sektor lärande, läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt arbete med 
patientsäkerheten i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur arbetet 
med patientsäkerheten har bedrivits under föregående kalenderår. Det ska även framgå vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och den 
ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från barn- och utbildningschef 
2 Patientsäkerhetsberättelse 2021 (1) 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2021 – sektor lärande, läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska och psykologiska insats 
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§ 263 Revidering av riktlinjer för användande av offentlig plats 

  
 
 
§ 263/2022  
 

Revidering av riktlinjer för användande av offentlig 
plats 
Dnr 2022/512 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för användande av offentlig plats antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 

Sammanfattning 
Riktlinjerna beskriver vad som gäller för dem som tillfälligt behöver nyttja offentlig plats där 
kommunen förvaltar och är ansvarig för tillsyn, underhåll, skötsel och trafiksäkerhet.   
 
Dokumentet redovisar även vilka krav som ställs på material och installationer samt ger 
anvisningar över tillsyn och kontroll, besiktningsförfaranden samt återställning. Den ger 
även en översiktlig handledning beträffande ansökningsförfaranden. 
 
Om den offentliga platsen endast tas i anspråk tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att 
inkräkta på någon annans tillstånd, krävs inget tillstånd.  
 
Efter en översyn av riktlinjerna har endast mindre redaktionella ändringar gjorts. I detta fall 
har några meningar flyttats till ett annat avsnitt i dokumentet.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-22 från samhällsbyggnadschef  
2 Riktlinjer för användande av offentlig plats 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för användande av offentlig plats antas och ersätter tidigare riktlinjer. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 264 Avsiktsförklaring för utveckling av Sjuhäradsrundan att bli en regional 

cykelled 

  
 
 
§ 264/2022  
 

Avsiktsförklaring för utveckling av Sjuhäradsrundan 
att bli en regional cykelled 
Dnr 2022/549 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Avsiktsförklaringen antas och ordförande får i uppdrag att underteckna densamma.  
 

Sammanfattning 
Arbetet med att upprätta en regional cykelled har pågått under en tid och har nu genom att 
berörda kommuner (Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Borås) inlett ett samarbete med 
Västkuststiftelsen tagit ett rejält kliv framåt. En regionalt klassad led innebär för berörda 
kommuner en kvalitetsstämpel och en fin marknadsföringsmöjlighet. Berörda kommuner har 
tillsammans med Västkuststiftelsen tagit fram en avsiktsförklaring. Tanken med 
avsiktsförklaringen är tydliggöra mål, syfte och rollfördelning i samarbetet under 2022 samt 
visa på vad ett fortsatt samarbete kring Sjuhäradsrundan kan innebära för respektive part. 
Varje kommun behöver, för att kunna gå vidare med samverkansprojektet, underteckna den 
framarbetade avsiktsförklaringen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-08 från kommunchef 
2 Avsiktsförklaring - regionalt samarbete för utveckling av Sjuhäradsrundan 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Avsiktsförklaringen antas och ordförande får i uppdrag att underteckna densamma.  

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
NUAB, Näringsliv Ulricehamn AB 
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§ 265 Ansökan om bidrag för energiprojekt, Ulricehamnsbygdens ridklubb 

  
 
 
§ 265/2022  
 

Ansökan om bidrag för energiprojekt, 
Ulricehamnsbygdens ridklubb 
Dnr 2022/445 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om medfinansiering beviljas med 344 250 kr. Finansieringen sker via 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

 
Sammanfattning 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb kommer att ansöka hos boverket för energieffektiviseringar. 
Boverket kräver att Ulricehamns kommun är med och bidrar med minst 30 % av 
totalkostnaden. Totalkostnaden för projektet är 1 147 500 kr Ulricehamns kommuns 
medfinansiering blir 344 250 kr. Klubben har även fått beviljat 200 000 kr för 
solcellslösningen av Ulrikafonden. 
 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb – vägen mot en grön ridklubb innebär att i deras miljöarbete 
arbetar mot en mer hållbar och miljövänlig drift av verksamheten. Projektet innebär solceller 
på taket, miljövänlig belysning samt energieffektiv ventilation. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-16 från servicechef 
2 Ansökan om bidrag för energiprojekt, Ulricehamnsbygdens ridklubb 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om medfinansiering beviljas med 344 250 kr. Finansieringen sker via 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

 
Förslag till beslut på mötet 
Frida Edberg (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2022-10-06 

Sida 37 av 49 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 266 Förordnande som ersättare då verksamhetschef för barn- och elevhälsans 

medicinska insats är frånvarande 

  
 
 
§ 266/2022  
 

Förordnande som ersättare då verksamhetschef för 
barn- och elevhälsans medicinska insats är 
frånvarande 
Dnr 2022/414 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas som ersättare för att kunna 
träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats 
i Ulricehamns kommun, Ulrika Englund, av någon orsak är frånvarande. 
 
I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 

Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso-
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2022, § 87, att uppdra åt enhetschef för barn- och 
elevhälsan, Ulrika Englund, att fullgöra uppdraget som verksamhetschef för barn- och 
elevhälsans medicinska insatser. I det fallet Ulrika Englund av någon orsak är frånvarande 
behöver en ersättare kunna träda i tjänst. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas 
som ersättare för att kunna träda i tjänst om/när verksamhetschef för barn- och elevhälsans 
medicinska insatser av någon orsak är frånvarande. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från barn- och utbildningschef 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas som ersättare för att kunna 
träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats 
i Ulricehamns kommun, Ulrika Englund, av någon orsak är frånvarande. 
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I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 

 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insatser 
Verksamhetschef skolutveckling 
HR-funktionen 
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§ 267 Förordnande som ersättare då verksamhetschef för barn- och elevhälsans 

psykologiska insats är frånvarande 

  
 
 
§ 267/2022  
 

Förordnande som ersättare då verksamhetschef för 
barn- och elevhälsans psykologiska insats är 
frånvarande 
Dnr 2022/415 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas som ersättare för att kunna 
träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska 
insats i Ulricehamns kommun, Ulrika Englund, av någon orsak är frånvarande. 
 
I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
 

Sammanfattning 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso-
och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör 
vårdgivare för barn- och elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. 
 
Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det 
av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2022, § 88, att uppdra åt enhetschef för barn- och 
elevhälsan, Ulrika Englund, att fullgöra uppdraget som verksamhetschef för barn- och 
elevhälsans psykologiska insatser. I det fallet Ulrika Englund av någon orsak är frånvarande 
behöver en ersättare kunna träda i tjänst. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas 
som ersättare för att kunna träda i tjänst om/när verksamhetschef för barn- och elevhälsans 
psykologiska insatser av någon orsak är frånvarande. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från barn- och utbildningschef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetschef skolutveckling, Elisabeth Johansson, förordnas som ersättare för att kunna 
träda i tjänst om/när ordinarie verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska 
insats i Ulricehamns kommun, Ulrika Englund, av någon orsak är frånvarande. 
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I de fall Elisabeth Johansson saknar formell eller reell kompetens avseende diagnostik, vård 
eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insatser 
Verksamhetschef skolutveckling 
HR-funktionen 
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§ 268 Svar på medborgarförslag om belysning vid lekplats 

  
 
 
§ 268/2022  
 

Svar på medborgarförslag om belysning vid lekplats 
Dnr 2022/46 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte är ekonomiskt möjligt 
att belysa kommunens kvarterslekplatser. 
 

Sammanfattning 
Dmitri Yarotsky har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska belysa 
lekplatsen och den tillhörande gångvägen vid Avenboksgatan 4. Förvaltningen gör 
bedömningen att belysning av utflyktslekplatser i första hand bör prioriteras. Att belysa alla 
kommunens kvarterslekplatser är i dag inte rimligt, varken ur ett kostnads- eller 
miljöperspektiv. Vill kommunen satsa på belysning bör en plan upprättas för den framtida 
utvecklingen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-25 från servicechef 
2 Omvärldsanalys belysning 
3 Medborgarförslag om belysning vid lekplats 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i dagsläget inte är ekonomiskt möjligt 
att belysa kommunens kvarterslekplatser. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Dmitri Yarotsky 
Verksamhetschef kommunservice 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2022-10-06 

Sida 42 av 49 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 269 Svar på medborgarförslag om att landsbygdssäkra kommunala beslut 

  
 
 
§ 269/2022  
 

Svar på medborgarförslag om att landsbygdssäkra 
kommunala beslut 
Dnr 2022/338 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till uppdraget att ta 
fram en ny landsbygdsplan efter att landsbygdsstrategin har reviderats. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Åsa Odén att Ulricehamns kommun 
tar fram och genomför en handlingsplan för att föra in landsbygdsperspektivet i sina 
underlag och beslut. Detta för att identifiera såväl förutsättningar som behov på 
landsbygden, ge balans mellan bygd och stad och synliggöra vad ett beslut kan ha för effekter 
för berörda kommuninvånare.  
 
Landsbygden, och utvecklingen av denna, är viktig för hela landets utveckling och så även för 
Ulricehamns kommun som har som mål att befolkningen ska öka med 5 procent sett över en 
femårsperiod. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 76 att handlingsplan 
landsbygdsutveckling utgår och att en ny ska tas fram efter att strategin för 
landsbygdsutveckling har reviderats. I samband med detta föreslår förvaltningen att 
införandet av åtgärder och/eller arbetssätt för att införa landsbygdsperspektivet i 
kommunala beslut beaktas.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-02 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om att landsbygdssäkra kommunala beslut 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till uppdraget att ta 
fram en ny landsbygdsplan efter att landsbygdsstrategin har reviderats. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Åsa Odén 
NUAB 
Kanslichef 
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§ 270 Svar på medborgarförslag om hastighetsreducering på sträckan mellan 

Bogesundsskolan och Stenbocksgatan 

  
 
 
§ 270/2022  
 

Svar på medborgarförslag om hastighetsreducering på 
sträckan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksgatan 
Dnr 2022/382 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till genomförd utredning i förarbeten till 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Malin Ljungblad att sträckan mellan 
Bogesundsgatan och Stenbocksgatan behöver utredas om hastighetsreducerande åtgärder 
bör utföras och/eller att hastighetsreducerande åtgärder utförs med omedelbar verkan. Detta 
för att minska risken för att någon förolyckas på den angivna sträckan. Förslagsställaren 
skriver att vi är ett antal medborgare inom angiven sträcka som anser detta. Bilister tenderar 
att köra mycket fortare än hastighetsbegränsningen. Då det både är barn som leker intill 
vägen samt att det finns in- och utfarter till fastigheter med begränsad sikt utgör dessa 
bilister en stor risk att någon förolyckas på angivens sträcka.  
 
I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta Hastighetsplan för Ulricehamns 
kommun. Trafikmätningar har genomförts före och efter hastighetsplanens införande, och i 
huvudsak finns en god efterlevnad av hastighetsgränsen 40 km/h i Ulricehamn.  
 
I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslog Niclas Sunding (SD) en ändrad 
hastighet på Stenbocksgatan mellan skolorna till 30 km/h innan det händer en olycka. Som 
svar på motionen genomförde förvaltningen hastighetsmätningar som påvisade en god 
efterlevnad av den nya hastighetsgränsen. Motionen avslogs sedan av kommunfullmäktige 
2021-12-16 §221. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-22 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om hastighetsreducering på sträckan mellan Bogesundsskolan 

och Stenbocksgatan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till genomförd utredning i förarbeten till 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun. 

 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2022-10-06 

Sida 44 av 49 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Beslut lämnas till 
Malin Ljungblad 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 271 Svar på medborgarförslag om sänkt ålder för fria resor med Västtrafik 

  
 
 
§ 271/2022  
 

Svar på medborgarförslag om sänkt ålder för fria 
resor med Västtrafik 
Dnr 2022/423 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenneth Wiberg att åldersgränsen för 
seniorkort i Ulricehamns kommun sänks från 75 till 65 år. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 34 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkortet 65 år och i 20 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns vid halvårsskiftet 2022 totalt 1 842 registrerade seniorkort. 
Kostnaden för kommunen är ca 400 000 kronor per år. 
 
Västtrafik har tagit fram en kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. 
Om 70 % av antalet personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. Kommunen har inte tagit höjd för en sådan kostnadsökning i 
budgeten för 2022. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-15 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om sänkt ålder för fria resor med Västtrafik 
3 Sammanställning seniorkort per kommun aug 2022 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för 
seniorkort inte täcks av anslagna medel i kommunens budget för 2022. 
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Beslut lämnas till 
Kenneth Wiberg 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 272 Svar på medborgarförslag om övergångsställe och farthinder i Nitta 

  
 
 
§ 272/2022  
 

Svar på medborgarförslag om övergångsställe och 
farthinder i Nitta 
Dnr 2022/429 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är utanför den kommunala 
kompetensen att anlägga farthinder och övergångsställe på statlig väg. Förvaltningen får 
dock uppdraget att föra frågan vidare för diskussion med Trafikverket. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pinja Pesu övergångställe och 
farthinder i Nitta. Förslagsställaren skriver att där lekplatsen är i Nitta springer det nu 
jättemycket barn efter lekplatsen blev fixad. Där finns det busshållplats men inget 
övergångsställe från parken till andra sidan. Det är 50-väg så farthinder där framför 
lekplatsen skulle också vara bra. Då skulle det kännas säkrare. 
 
Vägen som Pinja föreslår uppförande av övergångsställe och farthinder är Varnumsvägen 
(väg 1818) som är statlig väg och sköts av Trafikverket. Pinja Pesu hänvisas att ställa sitt 
förslag till Trafikverket. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-17 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om övergångsställe och farthinder i Nitta 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är utanför den kommunala 
kompetensen att anlägga farthinder och övergångsställe på statlig väg. Förvaltningen får 
dock uppdraget att föra frågan vidare för diskussion med Trafikverket. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Pinja Pesu 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 273 Svar på medborgarförslag om farthinder eller övergångsställe i Nitta 

  
 
 
§ 273/2022  
 

Svar på medborgarförslag om farthinder eller 
övergångsställe i Nitta 
Dnr 2022/412 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är utanför den kommunala 
kompetensen att anlägga farthinder och övergångsställe på statlig väg. Förvaltningen får 
dock uppdraget att föra frågan vidare för diskussion med Trafikverket. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ida Andersson att det tillkommer 
farthinder eller ett övergångsställe mellan busshållplatserna på Varnumsvägen i Nitta.  
Efter att en lekplats, som ligger bakom ett buskage bakom ena busshållplatsen rustades upp 
och byggdes ut så springer det nu massor av barn fram o tillbaka på vägen. Folk kör tyvärr på 
ett mindre lämpligt sätt just där. Och det vore väldigt olyckligt om ett barn skulle 
komma till skada. 
 
Vägen som Ida föreslår uppförande av övergångsställe eller farthinder är Varnumsvägen (väg 
1818) som är statlig väg och sköts av Trafikverket. Ulricehamns kommun har ingen möjlighet 
att på eget bevåg anlägga övergångsställe eller farthinder på Trafikverkets väg. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-17 från samhällsbyggnadschef 

 

Tjänsteskrivelse 2022-08-22 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om farthinder eller övergångsställe i Nitta 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är utanför den kommunala 
kompetensen att anlägga farthinder och övergångsställe på statlig väg. Förvaltningen får 
dock uppdraget att föra frågan vidare för diskussion med Trafikverket. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Ida Andersson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 274 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-10-06 

  
 
 
§ 274/2022  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-10-
06 
Dnr 2021/624  

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning 
1 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-09-02 
2 Sammanträdesprotokoll Direktionen Boråsregionen Sjuhärads samordningsförbund  
2022-09-16 
§ 64 Reviderad modell samt utlysning delregionala utvecklingsmedel 2023 
§ 68 Delregional kunskapsnod fullfölja studier 
§ 69 Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet 
§ 70 Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 


