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§ 229 Information 

  
 
 
§ 229/2022  
 

Kommunstyrelsens information 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden. 
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§ 230 Motion schemaläggning inom omsorgen 

  
 
 
§ 230/2022   
 

Motion schemaläggning inom omsorgen 
Dnr 2022/681 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD) och Jan-Henric 
Henningsson (SD) att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att återgå till den 
tidigare strukturen av schemaläggning då personalen själva fick lägga sina scheman. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion schemaläggning inom omsorgen 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 231 Motion gällande förändrade arbetstider i äldreomsorgen 

  
 
 
§ 231/2022   
 

Motion gällande förändrade arbetstider i 
äldreomsorgen 
Dnr 2022/680 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD) och Jan-Henric 
Henningsson (SD) att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att återgå till  
10-timmars nattpass inom omsorgen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion gällande förändrade arbetstider i äldreomsorgen 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 232 Medborgarförslag om att ha dörrar till duschar i skolan 

  
 
 
§ 232/2022 
 

Medborgarförslag om att ha dörrar till duschar i 
skolan 
Dnr 2022/710 

 
 

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Nor Jelal att det ska finnas dörrar till 
duscharna i skolan. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att ha dörrar till duschar i skolan 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Nor Jelal  
Kommunstyrelsen 
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§ 233 Medborgarförslag om att ta bort det totala parkeringsförbudet på 

området Stadsskogen under vinterhalvåret 

  
 
 
§ 233/2022 
 

Medborgarförslag om att ta bort det totala 
parkeringsförbudet på området Stadsskogen under 
vinterhalvåret 
Dnr 2022/696 

 
 

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Thomas Wester att det totala 
parkeringsförbudet på området Stadsskogen tas bort under vinterhalvåret. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att ta bort det totala parkeringsförbudet på området Stadsskogen 

under vinterhalvåret 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Thomas Wester  
Kommunstyrelsen 
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§ 234 Medborgarförslag om ökad säkerhet vid övergångsställe på Boråsvägen, 

Ulricehamn 

  
 
 
§ 234/2022 
 

Medborgarförslag om ökad säkerhet vid 
övergångsställe på Boråsvägen, Ulricehamn 
Dnr 2022/693 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kristiana Pepa att säkerheten vid det 
övergångsställe på Boråsvägen, i närhet av den lokal U-dance använder, ökas i form av ett 
blinkande övergångsställe eller ökad belysning vid övergångsstället. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ökad säkerhet vid övergångsställe på Boråsvägen, Ulricehamn 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kristiana Pepa  
Kommunstyrelsen 
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§ 235 Medborgarförslag om att tillåta motorcyklar parkera vid sjönära 

parkeringar i Ulricehamn 

  
 
 
§ 235/2022 
 

Medborgarförslag om att tillåta motorcyklar parkera 
vid sjönära parkeringar i Ulricehamn 
Dnr 2022/679 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Christer Enander att de sjönära 
parkeringar som finns i Ulricehamn ska tillåta parkering för motorcyklar. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att tillåta motorcyklar parkera vid sjönära parkeringar i 

Ulricehamn 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Christer Enander  
Kommunstyrelsen 
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§ 236 Medborgarförslag om att bygga en multisportbana på Hössna skolgård 

  
 
 
§ 236/2022 
 

Medborgarförslag om att bygga en multisportbana på 
Hössna skolgård 
Dnr 2022/677 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hugo Hallin att det byggs en 
multisportbana på Hössna skolgård. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bygga en multisportbana på Hössna skolgård 

 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Hugo Hallin  
Kommunstyrelsen 
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§ 237 Medborgarförslag om att bygga om och att utöka ytan för utegym på 

Lassalyckan 

  
 
 
§ 237/2022 
 

Medborgarförslag om att bygga om och att utöka ytan 
för utegym på Lassalyckan 
Dnr 2022/662 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Martin Hokka att utegymmet på 
Lassalyckan byggs om och att ytan utökas till minst det dubbla. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bygga om utegymmet på Lassalyckan samt att utöka ytan för 

gymmet 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Martin Hokka  
Kommunstyrelsen 
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§ 238 Inkomna interpellationer och frågor 

  
 
 
§ 238/2022 
 

Inkomna interpellationer och frågor 
Dnr  

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Punkten ”Inkomna interpellationer och frågor” läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning  
Det finns inga inkomna interpellationer eller frågor till dagens möte.  
 

Ordförandens förslag till beslut 
Punkten ”Inkomna interpellationer och frågor” läggs till handlingarna.  
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§ 239 Tryggande av del av kommunens pensionsåtagande 

  
 
 
§ 239/2022 
 

Tryggande av del av kommunens pensionsåtagande 
Dnr 2022/649 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
20,0 mnkr av kommunens prognostiserade resultat för 2022 avsätts för att trygga en del av 
kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Tryggandet genomförs 
genom att begära in en offert på en försäkringslösning på 20 mnkr inkl. löneskatt. 
 

Sammanfattning 
Ulricehamns kommun prognostiserar i tertialuppföljningen per augusti 2022 ett resultat på 
63,3 mnkr bättre än budget. En del av detta resultat kan användas för att göra en 
engångsinlösen om 20,0 mnkr inkl. löneskatt till en försäkringslösning för att trygga en del 
av kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. På detta sätt minskas de 
årliga kostnaderna för pensioner med cirka 1,5-2,0 mnkr de kommande åren tio åren för att 
sedan trappas ner. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10 § 281 
2 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från ekonomichef  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
20,0 mnkr av kommunens prognostiserade resultat för 2022 avsätts för att trygga en del av 
kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Tryggandet genomförs 
genom att begära in en offert på en försäkringslösning på 20 mnkr inkl. löneskatt. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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§ 240 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 

  
 
 
§ 240/2022 
 

Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 
Dnr 2022/545 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamnsalliansens (M, C, KD och L) förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024-
2025 med ändringarna nedan antas. 
 
Att anpassningarna minskas från 1,7% till 1,5%, från 27,5 miljoner till 24,3 miljoner. 
 
Att KS oförutsett utökas med 6,3 miljoner till 10 miljoner. 
  
Att driftsbudgeten förändras utifrån ovanstående justeringar, och detta innebär att resultatet 
förändras från 25,3 miljoner till 25,8 miljoner. 
 

Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2023 och ekonomisk plan 2024-2025 avslutades med budgetutskottets möte 2022-10-07. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2023 på 33,7 
mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna 
resultatnivå innebär att det tillförs cirka 114 mnkr från den löpande verksamheten som kan 
användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2023 
summeras till 603,9 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 100,0 mnkr 
från investeringsbudgeten 2022.  
 
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna, 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förslaget bygger också på prognoser och 
bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en osäkerhet om hur 
behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. 
Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2023. Regeringens 
budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2022.  
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 

 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10 § 282 
2 Tjänsteskrivelse 2022-10-12 från ekonomichef  
3 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 
4 Omvärldsanalys bilaga 2023 
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5 Taxor 2023 
6 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2023 
7 Bilaga 2 Taxa Foder och animnaliska biprodukter 
8 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2023 
9 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2023 
10 Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2023 
11 Bilaga 6 Taxa Folköltillsyn 2023 
12 Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak 
13 Bilaga 8 Taxa för serveringstillstånd 2023 
14 Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2023 
15 Bilaga 10 Kart- och mättaxa 2023 
16 Bilaga 11 Plantaxa 2023 
17 Bilaga 12 Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2023 
18 Lokalförsörjningsplan 2023-2032 
19 Yttrande från SACO protokollsutdrag CSG 2022-11-02 § 2 
20 Budgetförslag - Ulricehamnsalliansen 
21 Budgetförslag - S och V 
22 Budgetförslag - NU 
23 Tilläggsyrkanden till budget 2023 - SD 
24 Budgetförslag - MP 
25 Driftbudget förslag 2023 MP 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns Alliansens (M, C, KD och L) förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024-
2025 antas.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar som ändringsyrkande till Ulricehamnsalliansens (M, C, KD och L) 
förslag till budget 2023 och ekonomiskt plan 2024 – 2025: 
 
Att anpassningarna minskas från 1,7% till 1,5%, från 27,5 miljoner till 24,3 miljoner. 
 
Att KS oförutsett utökas med 6,3 miljoner till 10 miljoner. 
  
Att driftsbudgeten förändras utifrån ovanstående justeringar, och detta innebär att resultatet 
förändras från 25,3 miljoner till 25,8 miljoner. 
 
Staffan Engblom (KD), Mikael Dahl (C), Sten Selin (L), Anette Hellqvist (M) och Wiktor 
Öberg (M) yrkar bifall till Ulricehamnsalliansens (M, C, KD och L) förslag till budget 2023 
och ekonomiskt plan 2024 – 2025.  
 
Klas Redin (S) yrkar som ändringsyrkande till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
budgetförslag:  
Effektiviseringskravet justeras ned till 0,95%. 
Säkerställa tillgång på skolsköterska och kurator på våra enheter inom 
grundskola/skolområde Tingsholm. Tillförs 1 050 000kr. 
Utökning dagverksamhet SOL. Utökade behov. Tillförs 500 000kr. 
Ungdomspott. Tillförs 100 000 kr. 
Utvecklingspott. Tillförs 100 000 kr. 
 
Summa 1 750 000kr. 
4 250 000 kr tillförs resultatet. 
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Resultat driftbudget 16 050 000 kr. 
 
Klas Redin (S), Aira Eriksson (S) och Jan Olof Sundh (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas 
och Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Mikael Levander (NU) yrkar som ändringsyrkande till Nya Ulricehamns budgetförslag:  
Utgångsläge budget 2023 
Det står 3 800, men ska vara 3 000. 
 
I slutet på inledningen, precis innan följande mening ” Totalt gör Nya Ulricehamn satsningar 
motsvarande 22,2 miljoner kronor.” Vill vi lägga till följande: 
Resultatutjämningsreserven får användas i budget/bokslut.  
 
Vidare önskar vi lägga till följande meningar. 
Den förstärkning av generella statsbidrag som regeringen föreslog och som landar på 10 
mnkr för Ulricehamns kommun får förvaltningen använda där de finner det mest lämpligt. 
Övriga riktade statsbidrag förväntas användas enligt dess intention.  
 
Slutligen önskar vi lägga till följande stycke: 
Effektiviseringskrav 
Förvaltningen föreslog ett effektiviseringskrav på 2,3% för våra verksamheter, vilket 
motsvarar 37,3 mnkr. 
 
Vi lägger ett differentierat effektiviseringskrav på våra verksamheter. Där lärande och välfärd 
får ett effektiviseringskrav på 0,5% och övriga verksamheter får 2,0%, vilket sammanlagt 
motsvarar 14,0 mnkr. 
 
Mats Bogren (NU), Mikael Levander (NU), Keijo Tuomisto (NU) och Charlotta Sunding (NU) 
yrkar bifall till Nya Ulricehamns budgetförslag.  
 
Mattias Bengtsson (SD) yrkar som tilläggsyrkande: 
 
Att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en återgång till 10-timmars pass på nattpasset 
inom omsorgen. 
 
Att förvaltningen får i uppdrag att gå ifrån central schemaläggning och återgå till tidigare 
modell. 
 
Att förvaltningen får i uppdrag att slopa beaktandet av ett stationsläge i Ulricehamn. 
 
Att förvaltningen får uppdraget att utreda möjligheten med en resursskola. 
 
Att förvaltningen får i uppdrag att införa rutinen att ange byggnadshöjder inte bara i meter 
över havet utan även med meter över marken på tänkt placering. 
 
Att förvaltningen får i uppdrag att utreda om kommunen på något sätt kan möjliggöra att de 
kostnadsökningar som aviseras av de kommunala bolagen i så låg utsträckning som möjligt 
drabbar våra kommuninvånare.  
 
Att förvaltningen får i uppdrag att utreda och planera en rondell i korsningen 
Jönköpingsvägen/Tre rosors väg. 
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Wiktor Öberg (M) yrkar avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden.  
 
Kerstin Berggren (MP) yrkar som tilläggsyrkande: 
Kulturskolan tillförs 1 miljon kronor för att minska elevernas kulturskoleavgift.  
 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.  
  

Beslutsgång 
Ordförande förklarar beslutsgången och att han kommer ställa samtliga budgetar med de 
ändringsyrkanden som lämnats in för respektive budget mot varandra och därefter ta upp 
tilläggsyrkanden. 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut, Ulricehamnsalliansens (M, C, KD 
och L) förslag till budget 2023 och ekonomiskt plan 2024 – 2025 med ändringsyrkanden mot 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag med ändringsyrkanden, Nya 
Ulricehamns budgetförslag med ändringsyrkanden och Miljöpartiets budgetförslag mot 
varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att anta Ulricehamnsalliansens 
(M, C, KD och L) förslag till budget 2023 och ekonomiskt plan 2024 – 2025, med 
ändringsyrkanden.  
 
Ordförande tar sedan upp tilläggsyrkanden:  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyrkande att 
förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en återgång till 10-timmars pass på nattpasset inom 
omsorgen. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyrkande att 
förvaltningen får i uppdrag att gå ifrån central schemaläggning och återgå till tidigare modell. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyrkande att 
förvaltningen får i uppdrag att slopa beaktandet av ett stationsläge i Ulricehamn. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyrkande att 
förvaltningen får uppdraget att utreda möjligheten med en resursskola. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyrkande att  
förvaltningen får i uppdrag att införa rutinen att ange byggnadshöjder inte bara i meter över 
havet utan även med meter över marken på tänkt placering. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyrkande att   
förvaltningen får i uppdrag att utreda om kommunen på något sätt kan möjliggöra att de 
kostnadsökningar som aviseras av de kommunala bolagen i så låg utsträckning som möjligt 
drabbar våra kommuninvånare. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyrkande att   
förvaltningen får i uppdrag att utreda och planera en rondell i korsningen 
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Jönköpingsvägen/Tre rosors väg. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att 
avslå tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyrkande om att 
kulturskolan tillförs 1 miljon kronor för att minska elevernas kulturskoleavgift. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 

Reservation  
Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Nya Ulricehamn, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorschefer 
VD i bolagen 
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§ 241 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

  
 
 
§ 241/2022 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 2022/640 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktiges arbetsordning justeras enligt följande: 
 
2 §  
 
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna ett presidium bestående av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande som tillsammans utgör kommunfullmäktiges presidium. 
 
43 §  
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen inför varje uppdrag. Nomineringarna hanteras inte av valberedningen.   
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning syftar till att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen (2017:725) med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden.  

 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10 § 283 
2 Tjänsteskrivelse 2022-10-21 från kanslichef 
3 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning justeras enligt följande: 
 
2 §  
 
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna ett presidium bestående av ordförande och 1:e vice ordförande från den 
politiska ledningen och 2:e vice ordförande från oppositionen som tillsammans utgör 
kommunfullmäktiges presidium.  
 
43 §  
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
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kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen inför varje uppdrag. Nomineringarna hanteras inte av valberedningen.   
 

 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda laglighetsprövningen.      
 
Mikael Dahl (C) yrkar som ändringsyrkande att § 2 ändras enligt följande: 
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna ett presidium bestående av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande som tillsammans utgör kommunfullmäktiges presidium.  
 
Aira Eriksson (S) yrkar bifall till Mikael Dahls (C) ändringsyrkande.   
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Mikael Dahls 
(C) ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
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§ 242 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

  
 
 
§ 242/2022 
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2022/672 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsens reglemente justeras enligt följande: 
 
Kommunalråd och oppositionsråd 
 
§ 21 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd.  
 
Vidare ska kommunstyrelsen utse ett biträdande kommunalråd för ordförande och ett 
biträdande oppositionsråd för andre vice ordförande.  
 

Sammanfattning 
Kommunallagen (2017:725) ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en 
kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, 
författning eller enligt statlig myndighets beslut. Kommunstyrelsen reglemente reglerar 
kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt.  
 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden.  

 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10 § 284 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från kanslichef  
3 Kommunstyrelsens reglemente 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsens reglemente justeras enligt följande: 
 
Kommunalråd och oppositionsråd 
 
§ 21 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 
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Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd.  
 
Vidare ska kommunstyrelsen utse ett biträdande kommunalråd för ordförande och ett 
biträdande oppositionsråd för andre vice ordförande.  

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
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§ 243 Revidering av ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda 

m.fl. 2023 - 2026 

  
 
 
§ 243/2022 
 

Revidering av ersättningar och arvoden till 
kommunens förtroendevalda m.fl. 2023 - 2026 
Dnr 2022/361 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Under avsnitt 2 Grundbelopp: Grundbeloppet utgörs av 90 % av, det senaste beslutade, 
riksdagsmannaarvodet. 
 
Under avsnitt 3 Sammanträdes- och förrättningsarvoden: Grundarvode utgår per 
sammanträde/förrättning med 1,5 % av grundbeloppet per tillfälle om max tre timmar. 
 
Under avsnitt 20 Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden: 
 
Uppdrag     % 
Kommunfullmäktige, ordförande   50 
Förste vice ordförande    12,5 
Andre vice ordförande    25 
 
Uppdrag     % 
Revisorer, ordförande    10 
Revisorer, vice ordförande    8 
Revisor, ledamot    8 
 
I övrigt antas regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 
mandatperioden 2023 – 2026 och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-
20 § 115 upphävs.  
 

Sammanfattning 
Det är reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 att val- och arvodesberedningen 
ska, inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för 
kommunens förtroendevalda.  
 
Val- och arvodesberedningen lämnar här sitt förslag. Ändringarna är markerat med gult i 
dokumentet och det som föreslås tas bort är överstruket.  
 
Bland annat föreslås grundbeloppet ändras till 68 000 kronor och att detta ska räknas upp 
årligen baserat på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) redovisar. Förslag om förändring av arvode för vissa heltids- deltids- och 
begränsade månadsarvoden, se reglemente.  
 

Beslutsunderlag 
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1 Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10 § 284 
2 Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 2023-2026 
3 Protokoll val- och arvodesberedningen 2022-09-28 § 18 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Under avsnitt 2 Grundbelopp: Grundbeloppet utgörs av 90 % av, det senaste beslutade, 
riksdagsmannaarvodet. 
 
Under avsnitt 3 Sammanträdes- och förrättningsarvoden: Grundarvode utgår per 
sammanträde/förrättning med 1,5 % av grundbeloppet per tillfälle om max tre timmar. 
 
Under avsnitt 20 Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden: 
Uppdrag     % 
Revisorer, ordförande    10 
Revisorer, vice ordförande    8 
Revisor, ledamot    8 
 
I övrigt antas regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 
mandatperioden 2023 – 2026 och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-
20 § 115 upphävs.   
 

Jäv 
Ordförande Roland Karlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Margareta Juliusson (M) ersätter Roland Karlsson (C) som ordförande. Bengt Leander (C) 
ersätter Roland Karlsson (C) som ledamot.  
 
Leif Dahl (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Det finns ingen 
ersättare som kan ersätta Leif Dahl (S). 

 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar som ändringsyrkande att arvodena för presidiet i fullmäktige förändras 
enligt följande: 
  
Kommunfullmäktige, ordförande             från 25% till 50 % 
Förste vice ordförande      från 5 % till 12,5 %  
Andre vice ordförande            från 15 % till 25 % 
 
Liselotte Andersson (C), Sebastian Gustavsson (M) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall 
till Mikael Dahls (C) ändringsyrkande.  
 
Klas Redin (S), Mikael Levander (NU) och Tommy Mårtensson (S), yrkar avslag till Mikael 
Dahls (C) ändringsyrkande.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för att bifalla ändringsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå ändringsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 29 ja-röster och 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla ändringsyrkandet.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Wiktor Öberg  M X   
Anette Hellqvist M X   
Sebastian Gustavsson M X   
Johan Josefsson M X   
Jessica Bjurén M X   

David Molarin M X   
Sören Johansson  M X   
Jan Holmin M X   
Klas Redin S  X  
Aira Eriksson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Ruza Källström S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Nina Persson S  X  
Anna Vallin S  X  
Daniel Claesson S  X  
Sten Selin L X   

Ireen Wolter L X   
Ziad Makrous C X   

Mikael Dahl C X   
Liselotte Andersson C X   
Elin Andersson C X   
Bengt Johansson  C X   

Bengt Leander C X   

Ann Stockzelius  C X   
Jan-Olof Sundh  V  X  
Matthias Nordgren V  X  
Kerstin Berggren MP  X  
Staffan Engblom KD X   
Ingela Widell  KD X   
Cristina Bernevång KD X   
Mattias Bengtsson SD X   
Bengt Bogren  SD X   
Peter Nilsson SD X   
Jan-Henric Henningson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
Aila Kiviharju SD X   
Mikael Clarke SD X   
Ingemar Gustafsson SD X   
Mikael Levander NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-11-24 

Sida 28 av 43 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Bella Cotter NU  X  
Micael Engström NU  X  
Keijo Tuomisto NU  X  
Anna-Karin Sellberg NU 

 
X  

Margareta Juliusson, ordf M X   

 

Reservation 
Nya Ulricehamn, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet.  

 
Beslutsgång  
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige i övrigt beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringsyrkandet och finner att så är fallet.  

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef  
Kommunsekreterare 
Ekonomifunktionen 
HR-funktionen/lön 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-11-24 

Sida 29 av 43 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 244 Val av politisk referensgrupp för Vision 2040 

  
 
 
§ 244/2022 
 

Val av politisk referensgrupp för Vision 2040 
Dnr 2022/579 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunfullmäktiges 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.   
 
Följande ledamöter ingår i den politiska referensgruppen:  
 
Sebastian Gustavsson (M) 
Elin Andersson (C)  
Staffan Engblom (KD)  
Sten Selin (L)  
Ruza Källström (S)  
Jan-Olof Sundh (V)  
Arne Fransson (MP)  
Charlotta Sunding (NU)  
Bengt Bogren (SD) 
 

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.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27 att bordlägga ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-27 § 224 

2 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 253 

3 Tjänsteskrivelse 2022-09-22 från kommunchef 

 

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.   
 

Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar att den politiska referensgruppen istället för kommunstyrelsens 
presidium ska bestå av kommunfullmäktiges presidium.  
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Cristina Bernevång (KD), Mikael Dahl (C), Mattias Bengtsson (SD), Ireen Wolter (L), 
Matthias Nordgren (V) yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) yrkande. 
 
Wiktor Öberg (M) föreslår Sebastian Gustavsson (M) till den politiska referensgruppen. 
 
Mikael Dahl (C) föreslår Elin Andersson (C) till den politiska referensgruppen.  
 
Cristina Bernevång (KD) föreslår Staffan Engblom (KD) till den politiska referensgruppen. 
 
Ireen Wolter (L) föreslår Sten Selin (L) till den politiska referensgruppen.  
 
Klas Redin (S) föreslår Ruza Källström (S) till den politiska referensgruppen. 
 
Matthias Nordgren (V) föreslår Jan-Olof Sundh (V) till den politiska referensgruppen. 
 
Kerstin Berggren (MP) föreslår Arne Fransson (MP) till den politiska referensgruppen.  
 
Mikael Levander (NU) föreslår Charlotta Sunding (NU) till den politiska referensgruppen.  
 
Mattias Bengtsson (SD) föreslår Bengt Bogren (SD) till den politiska referensgruppen.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Wiktor Öbergs 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
ändringsyrkandet. Kommunfullmäktige beslutar i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan utse de nio föreslagna ledamöterna 
till den politiska referensgruppen och finner att så är fallet.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Valda ledamöter 
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§ 245 Stöd till föreningslivet för större projekt 2022 

  
 
 
§ 245/2022 
 

Stöd till föreningslivet för större projekt 2022 
Dnr 2022/378 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande föreningar beviljas bidrag för större projekt 2022:  
 

1. Ulricehamns IF                                      Multisportbana                            3 208 525 kr 
2. Ulricehamnsbygdens Ridklubb          Nytt stall                                        1 930 050 kr 
3. Årås Kvarn        Upprustning Rättarbostad         1 073 043 kr

  

 
Totalt                                                                                                                             6 211 618 kr 
 
Finansieringen sker genom en minskning av resultatet. Detta innebär att beslut ska tas i 
kommunfullmäktige.  
 
Beloppen är maxbelopp. Arbetena ska vara utförda och slutredovisade senast tre år efter 
beslutsdatum. 
 

Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag delas ut till stöd till föreningslivet för större 
projekt. Ansökningar till 4 projekt från 3 föreningar har kommit in, med en totalkostnad på 
27 705 393 kr. Totalkostnaden för kommunens bidragsdel är 8 311 618 kr. Förvaltningen har 
med beaktande av kriterierna aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt en prioriteringsordning i enlighet med bilaga 1. 
 
Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiger det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Ekonomienheten bedömer att prognosen för 2022 
överstiger det budgeterade resultatet 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut § 293 
2 Tjänsteskrivelse 2022-09-09 från servicechef  
3 Sammanställning av ansökningar, stöd till föreningslivet för större projekt 2022 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande föreningar beviljas bidrag för större projekt 2022:  
 

1. Ulricehamns IF                                      Multisportbana                            3 208 525 kr 
2. Ulricehamnsbygdens Ridklubb          Nytt stall                                        1 930 050 kr 
3. Årås Kvarn        Upprustning Rättarbostad         1 073 043 kr
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Totalt                                                                                                                             6 211 618 kr 
 
Finansieringen sker genom en minskning av resultatet. Detta innebär att beslut ska tas i 
kommunfullmäktige.  
 
Beloppen är maxbelopp. Arbetena ska vara utförda och slutredovisade senast tre år efter 
beslutsdatum. 
 

Jäv 
Lisa Åkesson (NU) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Det finns ingen 
ersättare för Lisa Åkesson (NU).  
 
Jan-Olof Sundh (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Dan Ljung (V) 
ersätter Jan-Olof Sundh (V) 
 

Förslag till beslut på mötet 
Sören Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Föreningar som sökt 
Servicechef 
Ekonomichef 
Kultur- och fritidschef 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-11-24 

Sida 33 av 43 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 246 Upphävande av avsiktsförklaring, Marknadsplatsen 

  
 
 
§ 246/2022 
 

Upphävande av avsiktsförklaring, Marknadsplatsen 
Dnr 2017/476 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank daterad 2019-12-20 
upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” delas upp.  
 

Sammanfattning 
Vid uppstart av detaljplan ”Del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” tecknades en 
avsiktsförklaring daterad 2019-12-20 mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank med 
syfte att gemensamt verka för planområdets utveckling. Avsikten var även att gemensamt gå 
ut på en markanvisningstävling där kommunen försäljer sin fastighet och Ulricehamns 
Sparbank utvecklar sin fastighet genom nybyggnation. 
 
Ulricehamns Sparbank har vid ett flertal tillfällen lyft att de själva vill få utrymme att styra 
den kommande byggnation på deras fastighet samtidigt som de gärna ser en skyndsam 
planprocess med anledningen till ombyggnationen av deras entré, som i nuläget strider mot 
gällande detaljplan.  
 
Förvaltningen föreslår därför att avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns 
Sparbank daterad 2019-12-20 upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del 
av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” delas upp i två detaljplaner. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10 § 286 
2 Tjänsteskrivelse 2022-09-12 från samhällsbyggnadschef  
3 Hävning 

4 Marknadsplatsen_Avsiktsförklaring 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank daterad 2019-12-20 
upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” delas upp.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 247 Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner 

inom Sjuhärad 

  
 
 
§ 247/2022 
 

Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område 
mellan kommuner inom Sjuhärad 
Dnr 2022/501 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns. 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha kommunal 
avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant 
tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige i respektive 
samverkanskommun som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Avtalet omfattar 
myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område. Målet med avtalet är att kunna 
nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och 
öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon 
av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa 
uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10 § 286 
2 Tjänsteskrivelse 2022-09-01 från samhällsbyggnadschef 
3 Avtal om samverkan inom plan-och bygglagens område 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 248 Ej verkställda beslut kvartal 2, 2022, SoL och LSS 

  
 
 
§ 248/2022 
 

Ej verkställda beslut kvartal 2, 2022, SoL och LSS 
Dnr 2022/490 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10 § 287 
2 Tjänsteskrivelse 2022-09-09 från socialchef  
3 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
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§ 249 Svar på motion om en mer rättvis läxa för alla 

  
 
 
§ 249/2022 
 

Svar på motion om en mer rättvis läxa för alla 
Dnr 2021/617 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den lagändring gällande extra 
studietid som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som klargör att elever i årskurs 4 – 9 ska 
erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid vars syfte är att elever ska 
få hjälp med läxor och annat skolarbete. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson 
(M) att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp med 
läxläsningen efter skoltid. 
 
Motionärerna konstaterar i motionen att det finns undersökningar som visar att elever har 
väldigt olika förutsättningar att klara studierna hemma. Detta då barn och ungdomar vars 
föräldrar har en akademisk utbildning har bättre möjlighet att få hjälp med hemläxor, medan 
barn och ungdomar vars föräldrar på grund av sin livssituation eller begränsade kunskaper 
inte kan ge samma hjälp. 
 
Vidare så konstaterar motionärerna att ungdomar som går på internatskolor i andra länder 
gör sina läxor i skolan då det där oftast är obligatorisk läxläsning när lektionerna är slut. 
Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna som håller ordning och reda och hjälper 
eleverna när det behövs. Alla elever vid internatskolor har således samma förutsättningar att 
utföra sina läxor. 
 
I Ulricehamns kommun kan vissa elever få hjälp med hemläxan, men det är inte alla elever 
som får den möjligheten. 
 
Under våren 2022 antog riksdagen en proposition (Prop. 2021/22:111) ”Mer tid till lärande – 
extra studietid och utökad lovskola”, vilket innebar att ett tillägg gjordes i skollagen och som 
trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagändringen innebär att ”Elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas 
att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet ska omfatta minst två 
timmar per vecka. Undervisningen ska anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen 
vid den skolenhet eleven tillhör. Extra studietid ska inte räknas in i den minsta totala 
undervisningstiden enligt 5 §. Lag (2022:730)” 
 
Vad de faktiska kostnaderna blir behöver utredas närmare. Det finns ingen möjlighet att 
ansöka om statsbidrag för extra studietid och därmed måste de merkostnader som uppstår 
finansieras inom den resursfördelning som grundskolan erhåller. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10 § 288 
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2 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från barn- och utbildningschef 
3 Motion om en mer rättvis läxa för alla 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den lagändring gällande extra 
studietid som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som klargör att elever i årskurs 4 – 9 ska 
erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid vars syfte är att elever ska 
få hjälp med läxor och annat skolarbete. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
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§ 250 Svar på motion om rökfria kommunala lekplatser 

  
 
 
§ 250/2022 
 

Svar på motion om rökfria kommunala lekplatser 
Dnr 2022/321 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett då det redan råder förbud mot rökning och att alla 
lekplatser är uppmärkta med skyltar som informerar om förbudet. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-) att kommunfullmäktige ska 
besluta att det råder rökförbud på alla kommunala lekplatser, samt att det tas fram en skylt 
som tydligt informerar om att det råder rökförbud inom lekplatsen. 
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett då det sedan 1 juli 2019 finns en lag 
som förbjuder rökning på alla utemiljöer. Det sitter sedan 2019 skyltar på alla lekplatser som 
förvaltningen ansvarar för som informerar om rökförbudet. 

 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10 § 289 
2 Tjänsteskrivelse 2022-09-26 från servicechef  
3 Motion om rökfria kommunala lekplatser 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett då det redan råder förbud mot rökning och att alla 
lekplatser är uppmärkta med skyltar som informerar om förbudet. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2022-11-24 

Sida 39 av 43 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 251 Svar på motion om hundrastgård 

  
 
 
§ 251/2022 
 

Svar på motion om hundrastgård 
Dnr 2022/324 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avseende hundrastgård antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera 
och anlägga en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig 
ansvaret för skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Förvaltningen har kontaktat brukshundsklubben som meddelade att de inte var intresserade 
att ansvara över en hundrastgård, någon annan förening har inte kunnat identifieras. 
Uppdraget att vidare undersöka om annan förening vill åta sig detta ansvar antas. 
 
Uppdraget att placera en hundrastgård vid Ulrikaparken avslås. Förvaltningen anser 
Ulrikaparken som en olämplig plats med anledning av andra aktiviteter samt begränsad yta. 
Uppdraget att hitta annan lämplig plats antas. 
 
Uppdraget att förvaltningen ska ta fram en skylt med ordningsregler för hundrastgården 
avslås. Förvaltningen anser att detta ansvar åligger föreningen. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-) att kommunen anlägger en 
hundrastgård i Ulrikaparken och tar fram förslag på ytterligare platser. Utöver detta även 
undersöker om det idag finns en förening som är villig att sköta ytan mot en ersättning och 
att det tas fram en skylt som informerar om hundägarens ansvar.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar 
på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården samt framtagande av skylt med 
ordningsregler föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas. Förvaltningen 
tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar 
förvaltningen för projektering och anläggning av hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut § 290 
2 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från servicechef  
3 Motion om hundrastgård 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avseende hundrastgård antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera 
och anlägga en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig 
ansvaret för skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Förvaltningen har kontaktat brukshundsklubben som meddelade att de inte var intresserade 
att ansvara över en hundrastgård, någon annan förening har inte kunnat identifieras. 
Uppdraget att vidare undersöka om annan förening vill åta sig detta ansvar antas. 
 
Uppdraget att placera en hundrastgård vid Ulrikaparken avslås. Förvaltningen anser 
Ulrikaparken som en olämplig plats med anledning av andra aktiviteter samt begränsad yta. 
Uppdraget att hitta annan lämplig plats antas. 
 
Uppdraget att förvaltningen ska ta fram en skylt med ordningsregler för hundrastgården 
avslås. Förvaltningen anser att detta ansvar åligger föreningen. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef 
Enhetschef park och skog 
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§ 252 Val av vigselförrättare 

  
 
 
§ 252/2022 
 

Val av vigselförrättare 
Dnr 2022/548 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2023–2026 föreslås till vigselförrättare: 
1. Roger Wilhelmsson, Backliden 1 B, 523 31 Ulricehamn 
2. Eva Grönbäck, Glimmergatan 9 B, 523 38 Ulricehamn 
3. Roland Karlsson, Höjdvägen 4, 523 94 Tvärred 
4. Ing-Britt Jonsson, Borgmästaregatan 27, 523 39 Ulricehamn 
5. Ingrid Isaksson, Torpa 122, 523 75 Dalum 
6. Kari Isomaa, Ängsvägen 37, 523 94 Tvärred 
7. Inga-Maj Larsson, Silarps gård 102, 523 75 Dalum 
8. Anna-Karin Sellberg, Norra vägen 11, 523 61 Gällstad 
 
Noteras att Valter Persson har ett löpande förordnade enligt särskilt beslut från 
Länsstyrelsen 1985-06-19.  
 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrelsen behörig att 
förordna vigselförrättare. Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av 
kommunen på tid som motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det 
innebär att förordnandet för den som förordnats efter den 1 januari 2019 löper ut den 31 
december 2022.  
 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-11-14 § 3 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2023–2026 föreslås till vigselförrättare: 
1. Roger Wilhelmsson, Backliden 1 B, 523 31 Ulricehamn 
2. Eva Grönbäck, Glimmergatan 9 B, 523 38 Ulricehamn 
3. Roland Karlsson, Höjdvägen 4, 523 94 Tvärred 
4. Ing-Britt Jonsson, Borgmästaregatan 27, 523 39 Ulricehamn 
5. Ingrid Isaksson, Torpa 122, 523 75 Dalum 
6. Kari Isomaa, Ängsvägen 37, 523 94 Tvärred 
 
Noteras att Valter Persson har ett löpande förordnade enligt särskilt beslut från 
Länsstyrelsen 1985-06-19.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) föreslår Inga-Maj Larsson och Anna-Karin Sellberg som 
vigselförrättare.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag och 
finner att så är fallet.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar att föreslå Inga-Maj Larsson som 
vigselförrättare och finner att så är fallet.  
 
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar att föreslå Anna-Karin Sellberg 
som vigselförrättare och finner att så är fallet.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Nominerade vigselförrättare 
Länsstyrelsen 
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§ 253 Ombud i begravningsfrågor 

  
 
 
§ 253/2022 
 

Ombud i begravningsfrågor 
Dnr 2022/261 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2023 – 2026 utses Anders Andersson (C) till begravningsombud. 
 

Sammanfattning 
Kommunen ska till länsstyrelsen föreslå personer som lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud.  
 
Val- och arvodesberedningen beslutade 2022-04-04 § 12 som förslag till 
kommunfullmäktiges beslut att för tiden 2023 – 2026 utse Anders Andersson (C) till 
begravningsombud. Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 § 109 att återremittera 
ärendet för klargörande av förhållande för val av nytt ombud.  
 
Remiss gällande förordnande av ombud enligt begravningslagen kom in från länsstyrelsen 
den 11 november 2022. 
 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag val- och arvodesberedningen, 2022-04-04, § 12 
2 Protokollsutdrag KF 2022-04-28 § 109 Ärendet återremitteras till val- och 

arvodesberedningen för klargörande av förhållande för val av nytt ombud 
3 Protokollsutdrag valberedningen 2022-11-14 § 4 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2023 – 2026 utses Anders Andersson (C) till begravningsombud. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Länsstyrelsen 
Valt ombud 
Kanslichef 
Lön 
Kansli (2) 
 


