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§ 317 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 317/2022  
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Med nedanstående ändringar fastställs ärendelistan. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) informerar att ärende 20, 
Avtalssamverkan med Tranemo gällande upphandling och ärende 33, Revidering av riktlinjer 
för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, dras ur ärendelistan. 
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§ 318 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 318/2022  
 

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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§ 319 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 319/2022  
 

Förvaltningens information 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

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

  
 
 
§ 320/2022  
 

Valärende 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Punkten ”valärende” läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning 
Det finns inga valärenden till dagens möte. 
 

Ordförandens till beslut 
Punkten ”valärende” läggs till handlingarna.  
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§ 321 Planbesked Detaljplan för Skottek 1:11 och Bogesund 1:230 

  
 
 
§ 321/2022 
 

Planbesked Detaljplan för Skottek 1:11 och Bogesund 
1:230 
Dnr 2022/509 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheterna Skottek 1:11 och 
Bogesund 1:230. 
 

Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen på begäran av någon som 
avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller 
att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan 
om att inleda en sådan planläggning. 
 
Wiktor Öberg har inkommit med en begäran om planbesked för Skottek 1:11 och Bogesund 
1:230. Begäran avser detaljplanläggning för att möjliggöra utveckling av tomter för 
enbostadshus på Skottek 1:11 samt tomter för flerbostadshus och enbostadshus på Bogesund 
1:230. Berörda delar av fastigheterna är i dagsläget obebyggda och består huvudsakligen av 
skogsmark.  
 

Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att området planläggs i syfte att 
möjliggöra för bostadsbebyggelse på Skottek 1:11 och Bogesund 1:230. Förslaget till 
detaljplan är förenligt med översiktsplanen då det delvis ingår i utpekade 
utvecklingsområden. För att uppnå kommunens intention om en tät och blandad 
stadsutveckling, vilket förespråkas i kommunens gällande översiktsplan och strategier för 
stadsbyggnad, bör området dock utvecklas med en mer blandad och tätare bostadsbebyggelse 
än vad som anges i begäran om planbesked.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-26 från samhällsbyggnadschef  
2 Utredning planbesked Detaljplan för Skottek 1_11 och Bogesund 1_230 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheterna Skottek 1:11 och 
Bogesund 1:230. 

 
Jäv 
Wiktor Öberg (M) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Stein Erik Norderhaug (M) ersätter Wiktor Öberg (M).  
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Wiktor Öberg 
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§ 322 Antagande detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. "Björkåsen" 

  
 
 
§ 322/2022 
 

Antagande detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 
m.fl. "Björkåsen" 
Dnr 2020/221 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Del av Sanatorieskogen 1:3 antas. 

 
Sammanfattning 
Detaljplanen innebär att en ny etablering av en F-6 skola inklusive en ny idrottshall 
möjliggörs. Detaljplanen innebär även att nya bostäder kan byggas i området, fördelat på 
enbostadshus, rad-, par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus. Samtlig ny 
bostadsbebyggelse regleras till maximalt två våningar, skolan ges en högre maximal 
nockhöjd. Inom planområdet möjliggörs även för ett socialpsykiatriskt boende om 12 platser 
och ett gruppboende om sex platser.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-14 från samhällsbyggnadschef  
2 Granskningsutlåtande detaljplan för del av Sanatorieskogen 1_3 mfl 
3 Plankarta antagande del av Sanatorieskogen 1.3 mfl, Björkåsen 
4 Planbeskrivning Antagande Del av Sanatorieskogen 1_3 m.fl., Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Del av Sanatorieskogen 1:3 antas. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2022-12-01 

Sida 12 av 52 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 323 Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för del av 

Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 

  
 
 
§ 323/2022 
 

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för 
del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 
Dnr 2020/221 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
 

Sammanfattning 
Gällande verksamhetsområde för vatten och avlopp ska ses över i samband med beslut om 
detaljplan. Då kommunen framtar en detaljplan för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 
”Björkåsen” ska kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp i enlighet med 
kommunens VA-policy utökas. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från samhällsbyggnadschef  
2 Fastighetsförteckning va-verksamhetsutvidgning del av Sanatorieskogen 1-3 
3 Kartbilaga utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Sektorchef miljö- och samhällsbyggnad 
Ulricehamns energi AB 
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§ 324 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-12-01 

  
 
 
§ 324/2022 
 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-12-01 
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 

1.1 

Nr 1119/222, 1135/2022 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-10-18, 2022-10-21 

2  Allmänna ärenden 
2.4 Nr 1106/2022, 1107/2022 

2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-10-17 

2.5 Nr 1091/2022 
2022/570 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts. 
(Donationsmedel/bidrag Grundskolan, Gymnasieskolan, Övrigt, Bidrag till elever 
på folkhögskola) 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-10-11 

3 Ekonomiärenden 

3.1 

Nr 1147/2022 
Godkänna till kommunen ställd säkerhet 
2022/444 
Fritidsintendent 2022-11-02 

3.6 

Nr 1104/2022, 1111/2022, 1139/2022 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-10-18, 2022-10-19, 2022-10-31 

3.20 

Nr 1134/2022  
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-10-26 
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4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 1146/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-11-02 

5.8 

Nr 1095/2022 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-10-17 

5.11 

Nr 1117/2022 
Godkänna intrångsersättningar 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-10-20 

5.12 

Nr 1096–1097/2022, 1120/2022 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-10-17, 2022-10-21, 2022-10-28 

5.21 

Nr 1088/2022, 1089/2022, 1094/2022, 1113/2022, 1121/2022, 1138/2022 
2022/604, 2022/571, 2022/614, 2022/615 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt om tilldelning av torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2022-10-13, 2022-10-14, 2022-10-19,  
2022-10-21 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 1090/2022, 1092/2022, 1093/2022, 1100/2022, 1101/2022, 1102/2022, 
1103/2022, 1110/2022, 1112/2022, 1122/2022, 1128/2022, 1132/2022, 
1133/2022, 1136/2022, 1137/2022, 1140/2022, 1142/2022, 1143/2022, 
1144/2022, 1145/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-10-10, 2022-10-14, 2022-09-26, 2022-08-08, 2022-09-26,  
2022-10-06, 2022-10-18, 2022-10-20, 2022-10-13, 2022-10-14, 2022-10-13, 
2022-10-17, 2022-10-24, 2022-10-27, 2022-10-31, 2022-11-01, 2022-10-28, 
2022-11-01 
Verksamhetschef 2022-10-04 

8.4 

Nr 1108/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar 
HR-chef 2022-10-17 

8.8 

Nr 1099/2022, 1109/2022, 1118/2022, 1131/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-08-27, 2022-10-20 

8.20 

Nr 1105/2022 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2022-09-08 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 1130/2022 
2021/222 
Teckna plankostnadsavtal 
Planchef 2022-09-20 
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9.4 

Nr 1129/2022 
2022/539 
Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan 
Planchef 2022-10-25 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 1115/2022, 1116/2022, 1141/2022 

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-10-20, 2022-10-31 

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 

18.5 

Nr 1114/2022 
Beslut att utbildningen på nationellt program får fördelas på längre tid än tre 
läsår 
Enhetschef 2022-10-19 

18.18 

Nr 1098/2022 
Beslut att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2022-10-12 

19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 1148/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskola ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-10-23 

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

22.1 

Nr 1123–1124/2022, 1125/2022, 1126–1127/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-10-11, 2022-10-05, 2022-10-11 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna 
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§ 325 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2021 

  
 
 
§ 325/2022 
 

Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 
2021 
Dnr 2022/560 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2021. Årsredovisning med revisionsberättelse 
2021 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2021 samt 
revisionsrapporter för övriga stiftelser 2021 läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2021 överlämnas härmed 
avseende åtta stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas 
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder 
pågår. 15 stiftelser är avslutade och under 2017–2020 har länsstyrelsen beslutat om att 
kvarvarande stiftelser får förbruka kapitalet. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-28 från ekonomichef  
2 Gerdas minne 2021 
3 Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2021 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2021. Årsredovisning med revisionsberättelse 
2021 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2021 samt 
revisionsrapporter för övriga stiftelser 2021 läggs till handlingarna. 
 

Jäv 
Inga-Kersti Skarland (S) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Mattias Green Andersson (S) ersätter Inga-Kersti Skarland (S). 
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§ 326 Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling Väst 

  
 
 
§ 326/2022 
 

Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling Väst 
Dnr 2022/627 

 
 

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

Sammanfattning 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har vid sitt sammanträde den 30 september 2022 
beslutat att godkänna delårsrapport 2022. Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och 
prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler 
uppdrag än budgeterat och efterfrågan på förbundets tjänster förväntas vara fortsatt hög 
under hösten. Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2.1 mkr.  
 
Revisorernas i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samlade bedömning är att 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om, såväl de 
finansiella som de övergripande målen för verksamheten.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-26 från kanslichef 
2 Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling Väst 
3 Protokollsutdrag 
4 Revisorernas bedömning 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.   

 
Jäv 
Sebastian Gustavsson (M) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Cristina Bernevång (KD) ersätter Sebastian Gustavsson (M).   
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§ 327 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 och justering 

enligt prisindex för kommunal verksamhet 

  
 
 
§ 327/2022 
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2023 och justering enligt prisindex för kommunal 
verksamhet 
Dnr 2022/707 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning för år 2023 fastställs till en timtaxa på  
1 150 kr/timme och en grundavgift på 1 150 kr.  
 
Södra Älvsborgsräddningstjänstförbund får i uppdrag att från och med år 2024 justera taxan 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som Sveriges kommuner och Regioner 
publicerar i februari året innan det år som taxejusteringen ska gälla.  
 

Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har den 3 juni 2022 
beslutat att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning. Den föreslagna taxan föreslås gälla från den 1 januari 2023.   
 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har reviderats och det innebär bland annat ändringar i 
reglerna för hur taxan för tillsyn ska utformas. Med anledning av det har SÄRFs 
taxeberäkning anpassats och beräkning av ny taxa görs enligt den modell som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. Taxans basår är 2023 och taxan revideras 
årligen från och med år 2024 med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKRs prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Vid justering tillämpas det PKV som SKR publicerar i februari 
året innan det år som taxejusteringen ska gälla.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-18 från kanslichef 
2 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning för år 2023 fastställs till en timtaxa på  
1 150 kr/timme och en grundavgift på 1 150 kr.  
 
Södra Älvsborgsräddningstjänstförbund får i uppdrag att från och med år 2024 justera taxan 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som Sveriges kommuner och Regioner 
publicerar i februari året innan det år som taxejusteringen ska gälla.   
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§ 328 Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 

  
 
 
§ 328/2022 
 

Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 
Dnr 2022/325 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Mål och uppdrag i översyn av mål och uppdrag 2022 godkänns och avslutas enligt förslag. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under år 2021 arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är 
politiskt beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2022 har 
arbetet inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som 
inte har gått att genomföra.  

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Det ger också 
förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna 
översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Det fattas beslut om i särskilt ärende. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från kommunchef  
2 2022 Uppföljning mål och uppdrag 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Mål och uppdrag i översyn av mål och uppdrag 2022 godkänns och avslutas enligt förslag. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2022-12-01 

Sida 20 av 52 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 329 Reglemente för kontroll av verifikationer 

  
 
 
§ 329/2022 
 

Reglemente för kontroll av verifikationer 
Dnr 2022/645 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för kontroll av verifikationer antas och ersätter tidigare reglemente. 
 

Sammanfattning 
Målsättningen med reglementet för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller 
avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs i tillämpliga fall är 
korrekta. Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma 
tillämpningsanvisningar till detta reglemente. 
 
Efter en översyn av reglementet har endast mindre redaktionella ändringar gjorts. I detta fall 
har några benämningar bytts ut till nyare begrepp, t ex ”kontrollansvarig” till ”attestant” och 
”IT-stöd” till ”systemstöd”. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-28 från ekonomichef 
2 Reglemente för kontroll av verifikationer 

 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för kontroll av verifikationer antas och ersätter tidigare reglemente. 
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§ 330 Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 330/2022 
 

Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/623 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamns kommun antas och ersätter 
tidigare riktlinjer för föreningsbidrag, regler för bidrag inom landsbygdsutveckling till 
utvecklingsgrupper, regler för ekonomiskt stöd för elitidrott och riktlinjer för stöd till 
föreningslivet för större projekt. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att se över bidragen inom sektor välfärd och återkomma med 
eventuella justeringar till kommunstyrelsen under 2023. 
 

Sammanfattning 
Arbetet med en ny riktlinje för föreningsbidrag startades under tidig vår 2021. En 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från de olika verksamheter/enheter som ger bidrag till 
föreningsliv, studieförbund med flera skapades. En politisk referensgrupp utsågs att vara del 
i arbetet. Arbetsgruppen och referensgruppen har efter det träffats för att mejsla fram den 
nya riktlinjen. Det har även varit möten med föreningslivet på ett så kallat Ordförande plus 1 
möte, samt vid stormöte för civilsamhället. Grunden för arbetet har varit utgångspunkten i 
de redan antagna regler och riktlinjer som finns för stöd och bidrag till föreningslivet och 
andra aktörer. De samlas nu in i en enda gemensam riktlinje för stöd och bidrag till 
civilsamhället. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-26 från servicechef 
2 Riktlinje för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamns kommun antas och ersätter 
tidigare riktlinjer för föreningsbidrag, regler för bidrag inom landsbygdsutveckling till 
utvecklingsgrupper, regler för ekonomiskt stöd för elitidrott och riktlinjer för stöd till 
föreningslivet för större projekt. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att se över bidragen inom sektor välfärd och återkomma med 
eventuella justeringar till kommunstyrelsen under 2023. 
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§ 331 Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag 

  
 
 
§ 331/2022 
 

Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och 
bolag 
Dnr 2022/643 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Med tillägg i 4.2 att beredande utskottet får besluta upp till 5,0 mkr vid markförvärv antas 
riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag och ersätter tidigare riktlinjer. 
 

Sammanfattning 
Riktlinjerna för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag har huvudsakligen uppdaterats 
vad gäller avsnittet om investeringar gällande i vilken instans beslut fattas om olika 
investeringsprojekt, förtydligats gällande när så kallade ombudgeteringar kan göras av ej 
förbrukade medel från ett år till ett annat samt förtydligat hur uppföljning och redovisning av 
investeringsprojekt ska göras. 
 
Det har också förtydligats att de kommunala bolagens budgetar ska vara godkända i 
moderbolagets styrelse och beloppsgränsen för när investeringsprojekt ska specificerar har 
höjts. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-28 från ekonomichef 
2 Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Med tillägg i 4.2 att beredande utskottet får besluta upp till 5,0 mkr vid markförvärv antas 
riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag och ersätter tidigare riktlinjer. 
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§ 332 Svar på motion om att erbjuda elever i grundskola och gymnasiet gratis 

mensskydd 

  
 
 
§ 332/2022 
 

Svar på motion om att erbjuda elever i grundskola 
och gymnasiet gratis mensskydd 
Dnr 2022/243 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att elever vid 
gymnasiet i dag erbjuds gratis mensskydd och att erbjudande om gratis mensskydd för elever 
inom grundskolans F-6 och 7-9 kommer att säkerställas så att de kan tillhandahållas vid 
skolsköterskans mottagning även vid tider då skolsköterskan inte är på plats. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun 
snarast utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri 
utdelning av mensskydd. 
 
Vid Tingsholmsgymnasiet erbjuds eleverna idag, genom ett initiativ av elevföreningen vid 
skolan, gratis mensskydd. Elevföreningen erhåller ett ekonomiskt bidrag för att täcka 
kostnaden för inköp av mensskydd. 
 
Inom grundskolan finns vissa möjligheter för elever att få gratis mensskydd vid besök hos 
skolsköterskan. Vid de mindre enheterna är skolsköterskan inte på plats alla dagar, vilket kan 
försvåra för eleverna att erhålla mensskydd när behovet uppstår. En översyn behöver således 
göras för att säkerställa att mensskydd kan tillhandahållas även när skolsköterskan inte är på 
plats. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från barn- och utbildningschef  
2 Motion om att erbjuda elever i grundskola och gymnasiet gratis mensskydd 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att elever vid 
gymnasiet i dag erbjuds gratis mensskydd och att erbjudande om gratis mensskydd för elever 
inom grundskolans F-6 och 7-9 kommer att säkerställas så att de kan tillhandahållas vid 
skolsköterskans mottagning även vid tider då skolsköterskan inte är på plats. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Dan Ljung (V) yrkar att motionen antas genom att säkerställa för eleven 
kostnadsfria mensskydd inom grundskolan och gymnasiet och att det säkerställs så att de kan 
tillhandahållas vid skolsköterskans mottagning även vid tider då skolsköterskan inte är 
på plats.  
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Klas Redin (S) yrkar bifall till Dan Ljungs (V) yrkande.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordförande Roland Karlsson (C) ställer ordförandens förslag till beslut mot Dan Ljungs (V) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 
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§ 333 Svar på motion om hundrastgård i Stadsparken 

  
 
 
§ 333/2022 
 

Svar på motion om hundrastgård i Stadsparken 
Dnr 2022/564 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om att en hundrastgård uppförs i Stadsparken avslås då förvaltningen anser att 
platsen inte är lämplig för ändamålet. 
 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) att kommunen anlägger en 
hundrastgård i Stadsparken.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag och motioner 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 föreslår att motionen med yrkandet att en hundrastgård uppförs i Stadsparken 
avslås. Dock ställer sig förvaltningen sig positiv till en hundrastgård på en lämplig yta. Detta 
under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift och att förvaltningen 
tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar 
förvaltningen av projektering och anläggning av hundrastgården. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från servicechef 
2 Motion om hundrastgård i Stadsparken 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om att en hundrastgård uppförs i Stadsparken avslås då förvaltningen anser att 
platsen inte är lämplig för ändamålet. 
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§ 334 Budgetuppföljning oktober 2022 

  
 
 
§ 334/2022  
 

Budgetuppföljning oktober 2022 
Dnr  2022/676 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten per oktober 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2022.  
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 prognostiseras uppgå till 79,0 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 
innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är 54,0 mnkr högre än 
budgeterat.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till 9,3 mnkr.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 44,7 mnkr bättre än budgeterat. De huvudsakliga 
orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet är ökade skatteintäkter enligt SKR:s 
senaste skatteunderlagsprognos, exploateringsintäkter som beräknas komma in under året 
samt lägre avskrivningar och kapitalkostnader än budgeterat. 
 
Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till ca 144,5 mnkr. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-22 från ekonomichef  
2 Budgetuppföljning oktober 2022 
3 Ulricehamns kommun - Onoterade investeringar_Månadsrapport_2022-10-31 
4 Ulricehamns Kommun_Månadsrapport_2022-10-31 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Rapporten per oktober 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
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§ 335 Planprioriteringslista våren 2023 

  
 
 
§ 335/2022 
 

Planprioriteringslista våren 2023 
Dnr 2022/617 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
 
Planuppdraget Bogesund 1:115, Borgmästargatan avslutas, då den sökande valt att avbryta 
planarbetet. 
 
Planuppdraget Snipe 2:6 avslutas då det för tillfället finns många prioriterade planer som 
tillskapar bostäder.  
 
Planuppdraget Grodparken avslutas då det ej varit aktivt under fem år i 
planprioriteringslistan och intentionerna inte fastställts. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:230 "Kvarnryd, Hemrydsgatan" avslutas då det ej varit aktivt 
under fem år i planprioriteringslistan. 
 
Planprogram för järnvägsområdet avslutas då ingen intention för området finns fastställd. 
 

Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan 
ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det 
dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring 
tillväxt och utveckling.  
 
Planprioriteringslistans pågående planer är indelat i prio 1, 2 och 3. Planer som kombinerar 
bostäder och kommunal service prioriteras högre än planuppdrag där endast en av de två 
ingår. Prioritering mellan ärenden för lokaler till kommunal service prioriteras även baserat 
på lokalförsörjningsplanen samt baserat på den planerade åtgärdens storlek, där projekt med 
störst samhällsnytta prioriteras högst. Nuvarande situation kring kommunalt markinnehav 
gör att vissa uppdrag får en lägre prioritet. Prioriteringen tar även hänsyn till efterfrågan på 
ny industrimark, planer som genererare fler arbetstillfällen och verksamhetens egna resurser. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från samhällsbyggnadschef 
2 Planprioriteringslista våren 2023 
3 Följebrev Planprioriteringslista våren 2023 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete.  
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Planuppdraget Bogesund 1:115, Borgmästargatan avslutas, då den sökande valt att avbryta 
planarbetet. 
 
Planuppdraget Snipe 2:6 avslutas då det för tillfället finns många prioriterade planer som 
tillskapar bostäder.  
 
Planuppdraget Grodparken avslutas då det ej varit aktivt under fem år i 
planprioriteringslistan och intentionerna inte fastställts. 
 
Planuppdraget Bogesund 1:230 "Kvarnryd, Hemrydsgatan" avslutas då det ej varit aktivt 
under fem år i planprioriteringslistan. 
 
Planprogram för järnvägsområdet avslutas då ingen intention för området finns fastställd.. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 336 IKT-plan 2023 

  
 
 
§ 336/2022 
 

IKT-plan 2023 
Dnr 2022/666 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
IKT-plan 2023 antas. 
 

Sammanfattning 
Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande 
målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för 
att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 
 
I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och 
kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och 
kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner. 
 
I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla 
barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som 
förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt 
vara medie- och informationskompetenta.  
 
Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen 
till den nationella strategin. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-01 från barn- och utbildningschef 
2 IKT-plan 2023 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
IKT-plan 2023 antas. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef verksamhetsområde Tingsholm 
Verksamhetschef skolutveckling 
Författningshandboken 
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Kommunstyrelsen 
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 Utdragsbestyrkande 

 

§ 337 Omfördelning av statsbidrag till sektor välfärd 

  
 
 
§ 337/2022 
 

Omfördelning av statsbidrag till sektor välfärd 
Dnr 2022/663 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Statsbidrag omfördelas från Finansförvaltningens till kommunstyrelsens ram för sektor 
välfärd genom att finansförvaltningens intäktsbudget ökas med 8,9 mnkr samtidigt som 
sektor välfärds kostnadsbudget ökas i motsvarande grad. 
 

Sammanfattning 
Sektor välfärd har under 2022 fått flera statsbidrag till äldreomsorgen. Dessa intäkter har 
redovisats under Finansförvaltningen och behöver därför omfördelas till kommunstyrelsen 
budgetram och specifikt till sektor välfärd i motsvarande grad som kostnader uppstått. Totalt 
omfördelas 8,9 mnkr enligt följande: 
 
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, 0,8 mnkr 
 
Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, 
6,5 mnkr 
 
Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden, 1,6 mnkr. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-01 från ekonomichef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Statsbidrag omfördelas från Finansförvaltningens till kommunstyrelsens ram för sektor 
välfärd genom att finansförvaltningens intäktsbudget ökas med 8,9 mnkr samtidigt som 
sektor välfärds kostnadsbudget ökas i motsvarande grad. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Sektorschef Välfärd 
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 Utdragsbestyrkande 

 

§ 338 Tillfälligt föreningsstöd 2022 

  
 
 
§ 338/2022 
 

Tillfälligt föreningsstöd 2022 
Dnr 2022/654 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Tillfälligt föreningsstöd på 1 150 000 kr enligt angivna kriterier utbetalas. Tillfälliga stödet 
sker inom verksamhet kultur- och fritids bidragsgivning av driftbidrag till idrottsplatser, 
driftbidrag till övriga anläggningar, driftbidrag till elljusspår, driftbidrag till allmänna 
samlingslokaler och lokalbidrag med en extra utbetalning med 30 % ökning beräknat på 2021 
års beviljad ansökning, samt en engångssumma till 16 stycken hembygdsföreningar med 
4 173 kr per förening. Verksamhet Kultur och fritid får därmed tillåtelse att generera ett 
underskott om 1 150 000 kr för 2022, vilket ryms inom kommunens totala prognosticerade 
resultat för 2022. 
 

Sammanfattning 
2022 har varit ett tufft år som frestat på ekonomin för föreningslivet i kommunen med högre 
elpriser och ökade övriga kostnader. Detta händer nu när föreningarna äntligen börjat 
återhämtat sig från pandemins bekymmer med inställda träningar, matcher andra aktiviteter 
och arrangemang som de brukade arrangera för att få in pengar till föreningen. Detta har 
orsakat stora bekymmer, särskilt för föreningar med egna lokaler och anläggningar, och 
många har gett uttryck för oro hur det ska klara sin ekonomi framåt. 
 
För att hjälpa föreningarna att klara sin ekonomi framåt och för att visa på vikten av deras 
arbete för att hålla igång föreningslivet i hela kommunen utdelas ett tillfälligt föreningsstöd 
2022 på 1 150 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-27 från servicechef  

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Tillfälligt föreningsstöd på 1 150 000 kr enligt angivna kriterier utbetalas. Tillfälliga stödet 
sker inom verksamhet kultur- och fritids bidragsgivning av driftbidrag till idrottsplatser, 
driftbidrag till övriga anläggningar, driftbidrag till elljusspår, driftbidrag till allmänna 
samlingslokaler och lokalbidrag med en extra utbetalning med 30 % ökning beräknat på 2021 
års beviljad ansökning, samt en engångssumma till 16 stycken hembygdsföreningar med 
4 173 kr per förening. Verksamhet Kultur och fritid får därmed tillåtelse att generera ett 
underskott om 1 150 000 kr för 2022, vilket ryms inom kommunens totala prognosticerade 
resultat för 2022. 
 

Jäv 
Sten Selin (L) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ireen 
Wolter (L) ersätter Sten Selin (L).  
 

Förslag till beslut på mötet 
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Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
Fritidschef  
Ekonomichef 
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§ 339 Ansökan om investeringsmedel för förvärv av fastigheterna Ulricehamn 

Sanatorieskogen 1:24-27 

  
 
 
§ 339/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för förvärv av 
fastigheterna Ulricehamn Sanatorieskogen 1:24-27 
Dnr 2022/673 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Köpeavtalet godkänns och ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för förvärv av fastigheterna Ulricehamn Sanatorieskogen 1:24-27, totalt 
3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Driftanslag för skogsskötsel om 25 tkr/år beaktas i budgeten 2023. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheterna Ulricehamn 
Sanatorieskogen 1:24-27, totalt 3,8 mnkr. Fastigheterna utgörs av totalt ca 22 hektar (ha) 
skogsmark och virkesförrådet uppgår till ca 3 400 m3sk (skogskubikmeter). 
 
Investeringen möjliggör en vidareutveckling av friluftsområdet Lassalyckan då de ligger i 
direkt anslutning till Lassalyckans friluftsområde. I gällande översiktsplan är fastigheterna 
utpekade som närströvområde till Lassalyckan och det finns ett flertal befintliga leder inom 
fastigheterna. Fastigheterna ligger inom det primära förvärvsområdet enligt gällande 
markförvärvspolicy för Ulricehamns kommun (kommunstyrelsen, 2021-01-14). 
 
Köpeavtalet är giltigt under förutsättning att kommunen erhåller förvärvstillstånd samt att 
kommunstyrelsen beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet vinner laga kraft. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2023. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-11 från samhällsbyggnadschef 
2 Prospekt Sanatorieskogen 
3 Redogörelse Sanatorieskogen 1.24-27 
4 investeringskalkyl Sanatorieskogen 
5 Köpekontrakt 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
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Köpeavtalet godkänns och ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för förvärv av fastigheterna Ulricehamn Sanatorieskogen 1:24-27, totalt 
3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Driftanslag för skogsskötsel om 25 tkr/år beaktas i budgeten 2023. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
Ekonomichef 
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§ 340 Ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs A- och B-plan 

  
 
 
§ 340/2022 
 

Ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs 
A- och B-plan 
Dnr 2022/119 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om ytterligare investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A- och B-plan på Lassalyckan, 1,0 mnkr 
finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten 2022 för Utbyte konstgräs A- och B-
plan, 0,5 mnkr, samt för Utbyte konstgräs B-plan, 0,5 mnkr. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om ytterligare investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A- och B-
plan på Lassalyckan, 1,0 mnkr. Tidigare är totalt 6,0 mnkr beviljade för ändamålet, och den 
totala investeringen kommer uppgå till 7,0 mnkr. Investeringen möjliggör att konstgräset 
som ligger på A- och B-planen byts ut, då dom är elva år i år och börjar bli väldigt slitna. 
 
Nivån på det tillkommande investeringsanslaget innebär att beslut kan fattas av 
kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022. 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader.  
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-18 från servicechef  
2 Investeringskalkyl byte konstgräs A och B plan 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om ytterligare investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyte av konstgräs på A- och B-plan på Lassalyckan, 1,0 mnkr 
finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten 2022 för Utbyte konstgräs A- och B-
plan, 0,5 mnkr, samt för Utbyte konstgräs B-plan, 0,5 mnkr. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef service 
Ekonomichef  
Kultur- och fritidschef 
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§ 341 Handlingsplan Näringslivsstrategi 

  
 
 
§ 341/2022 
 

Handlingsplan Näringslivsstrategi 
Dnr 2022/562 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022–2025 antas. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 § 46 att anta Näringslivsstrategi 2022–2025. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att i samverkan med Näringsliv Ulricehamn AB (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 2022-10-25 från kommunchef  
2 Handlingsplan Näringslivsstrategi 

 

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

Beslut lämnas till 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Författningshandboken 
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§ 342 Kontroll av verifikationer - Gemensamma tillämpningsföreskrifter 

  
 
 
§ 342/2022 
 

Kontroll av verifikationer - Gemensamma 
tillämpningsföreskrifter 
Dnr 2022/644 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kontroll av verifikationer – Gemensamma tillämpningsföreskrifter antas och ersätter tidigare 
tillämpningsföreskrifter. 
 

Sammanfattning 
Utöver vad som stadgas i ”Reglemente för kontroll av verifikationer”, som innehåller 
övergripande regler, skall kommunstyrelsen utfärda för kommunen gemensamma 
tillämpningsanvisningar till reglementet. 
 
Efter en översyn av tillämpningsföreskrifterna har anpassningar gjorts utifrån ett förändrat 
arbetssätt där hanteringen av verifikationer i huvudsak sker i ekonomisystemet i stället för 
manuell pappershantering. Utöver detta har endast mindre redaktionella ändringar gjorts.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-28 från ekonomichef 
2 Styrdokument Kontroll av verifikationer - Gemensamma tillämpningsanvisningar 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kontroll av verifikationer – Gemensamma tillämpningsföreskrifter antas och ersätter tidigare 
tillämpningsföreskrifter. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorschefer 
Stabschefer 
Författningshandboken 
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§ 343 Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 

  
 
 
§ 343/2022 
 

Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
Dnr 2022/653 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antas.  

 
Sammanfattning 
Utifrån Sveriges ratificering av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter, den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, samt den svenska 
minoritetslagstiftningen, har kommunen skyldighet att ge skydd för nationella minoriteter, 
stärka deras möjlighet till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att 
de hålls levande.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-28 från kanslichef 
2 Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antas.   
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Finska föreningen 
Kommunchef 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Servicechef 
HR-chef 
Kommunikationschef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
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§ 344 Revidering av riktlinjer för krisstöd - psykiskt och socialt 

omhändertagande vid allvarliga händelser 

  
 
 
§ 344/2022 
 

Revidering av riktlinjer för krisstöd - psykiskt och 
socialt omhändertagande vid allvarliga händelser 
Dnr 2022/671 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderade riktlinjer för krisstöd – psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga 
händelser antas och ersätter tidigare riktlinjer.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2018-11-01 beslutat att anta riktlinjer för krisstöd. Riktlinjerna ska 
enligt styr- och ledningssystem revideras eller beslutas förlängas minst var fjärde år. 
Riktlinjerna är i behov av viss revidering.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från kommunchef 
2 Revidering av riktlinjer för krisstöd - psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga 

händelser 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Reviderade riktlinjer för krisstöd – psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga 
händelser antas och ersätter tidigare riktlinjer.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
HR-konsult  
Verksamhetschef IFO 
Krisberedskapssamordnare 
Säkerhetssamordnare  
Författningshandboken 
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§ 345 Revidering av riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur- och 

fritidsanläggningar 

  
 
 
§ 345/2022 
 

Revidering av riktlinjer för lokalupplåtelse av 
kommunala kultur- och fritidsanläggningar 
Dnr 2022/647 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderad riktlinje för lokalupplåtelse för kommunala kultur- och fritidsanläggningar antas 
och ersätter tidigare riktlinjer. 
 

Sammanfattning 
Nuvarande riktlinje för lokalupplåtelse för kommunala kultur och fritidsanläggningar gäller 
till och med sista december 2022. Riktlinjen har gåtts igenom och till viss del reviderats. I 
medföljande reviderad riktlinje framgår vad som är reviderat eller gjorts om vad gäller själva 
lokalupplåtelsereglerna. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från servicechef  
2 Reviderad riktlinje för lokalupplåtelse av kommunala kultur- och fritidsanläggningar 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Reviderad riktlinje för lokalupplåtelse för kommunala kultur- och fritidsanläggningar antas 
och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
Författningshandboken 
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§ 346 Revidering av regler för pedagogiska måltider 

  
 
 
§ 346/2022 
 

Revidering av regler för pedagogiska måltider 
Dnr 2022/613 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderade regler för pedagogiska måltider antas och ersätter tidigare regler. 
 

Sammanfattning 
I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige, som svar på en motion, att lärarstudenter under 
sin verksamhetsförlagda utbildning ska erbjudas fri pedagogisk lunch. Kommunstyrelsen fick 
i samband med detta i uppdrag att revidera reglerna för pedagogiska måltider så att dessa 
överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
 
Ulricehamns kommuns regler för pedagogiska måltider har reviderats i linje med det beslut 
som togs av kommunfullmäktige den 22 juni 2022, § 163. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-01 från barn- och utbildningschef 
2 Regler för pedagogiska måltider 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Reviderade regler för pedagogiska måltider antas och ersätter tidigare regler. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef verksamhetsområde Tingsholm 
Författningshandboken 
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§ 347 Revidering av kommunala riktlinjer för allmänna vägar 

  
 
 
§ 347/2022 
 

Revidering av kommunala riktlinjer för allmänna 
vägar 
Dnr 2022/612 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunala riktlinjer för allmänna vägar antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 

Sammanfattning 
Syftet med riktlinjerna är att identifiera det för kommunen viktigaste vägnätet. Angivna 
vägar i dokumentet ska hålla god kvalitet utifrån vägbredd, geometrisk standard och 
bärighet. 
 
Sedan utbyggnaden av väg 40 till motorväg har fokus legat på att fånga upp de förändrade 
behov som uppstår på det kommunala vägnätet i takt med att samhället utvecklas. Under 
processen för att revidera dokumentet har förändring av enskilda väglänkars klassning 
diskuterats men slutsatsen är att avvägningarna som gjordes i 2019 års plan har varit 
välgrundade. Av de brister som fanns upptagna i den tidigare planen har flera åtgärdats. 
 
I övrigt har mindre justeringar gjorts, viss text är inte längre aktuell och har därmed tagits 
bort och kartbilderna som finns med har uppdaterats. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-14 från samhällsbyggnadschef 
2 Kommunala riktlinjer för allmänna vägar 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunala riktlinjer för allmänna vägar antas och ersätter tidigare riktlinjer. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 348 Revidering av riktlinjer för utbyggnad av allmän plats 

  
 
 
§ 348/2022 
 

Revidering av riktlinjer för utbyggnad av allmän plats 
Dnr 2022/620 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats antas och ersätter tidigare riktlinjer.  
 

Sammanfattning 
Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats ska verka vägledande i arbetet på Miljö och 
samhällsbyggnad. Syftet med riktlinjerna är att redovisa hur ansvarsfördelningen vid 
iordningställandet av allmän platsmark såsom kommunala gator och grönområden bör 
fördelas. 
 
Vid utbyggnad av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap är huvudregeln att 
kommunen bör vara byggherre vid utbyggnad. När det gäller utbyggnad av allmän plats vid 
enskilt huvudmannaskap finns ingen beskrivning i lagen om vem eller vilka som kan vara 
huvudman. I dessa fall sker regleringen av ansvaret för utbyggnaden av gator och 
iordningställandet av grönområden samt ansvaret för framtida drift och underhåll, genom en 
lantmäteriförrättning (anläggningsförrättning) enligt anläggningslagen, där en så kallad 
gemensamhetsanläggning bildas. 
 
I dokumentet har ett nytt avsnitt tillkommit, vilket är en beskrivning av utbyggnad vid enskilt 
huvudmannaskap. I övrigt är endast mindre justeringar gjorda.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-19 från samhällsbyggnadschef 
2 Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats antas och ersätter tidigare riktlinjer.   
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
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§ 349 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning hösten 2022 

  
 
 
§ 349/2022 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
hösten 2022 
Dnr 2022/670 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
 
Tidigare delegationsordning, antagen av kommunstyrelsen 2022-05-05 § 152, upphävs 
därmed. 
 
Noteras att förvaltningen återkommer med ytterligare justering av delegationsordningen 
enligt beslut om förslag från demokratiberedningen i kommunfullmäktige 2022-01-27 § 17. 
 

Sammanfattning 
Det är viktigt att kommunstyrelsens delegationsordning hålls uppdaterad och aktuell, därför 
genomför förvaltningen en översyn och eventuell revidering två gånger per år.  
 
Sektorerna lämnar in sina förslag till kansliet för bearbetning och kontroll av bland annat 
laglighet och lämplighet. Därefter tas ett förslag fram som presenteras för politiken. Denna 
gång har förvaltningen gjort en mindre översyn i väntan på resultatet av den tidigare 
beslutade, politiska, genomlysningen av delegationsordningen.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-07 från kanslichef 
2 Kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
 
Tidigare delegationsordning, antagen av kommunstyrelsen 2022-05-05 § 152, upphävs 
därmed. 
 
Noteras att förvaltningen återkommer med ytterligare justering av delegationsordningen 
enligt beslut om förslag från demokratiberedningen i Kommunfullmäktige 2022-01-27 § 17. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Sektorchefer 
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Chefer för stabsfunktioner 
Kommunsekreterare 
Författningshandboken 
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§ 350 Svar på medborgarförslag om att inrätta en samtalslinje som vänder sig 

till alla åldersgrupper 

  
 
 
§ 350/2022 
 

Svar på medborgarförslag om att inrätta en 
samtalslinje som vänder sig till alla åldersgrupper 
Dnr 2022/108 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att inrättandet av en samtalslinje öppen för 
alla inte bedöms få den effekt mot ensamhet som avses.  
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Magnus Bjälkenfjord att en 
samtalslinje likt den som finns i Borås inrättas i Ulricehamns kommun. Ofrivillig ensamhet 
kan vara skadligt för den som lider av detta, både fysiskt och psykiskt. Att vara med i ett 
socialt sammanhang och i en gemenskap har däremot stora fördelar både för den egna 
hälsan, och för samhället i stort.  
 
Erfarenheter från Borås stad, Vårgårda kommun och Ulricehamns kommun visar dock att 
intresset för en samtalslinje är lågt. Inrättandet av en samtalslinje öppen för alla bedöms 
därför inte vara rätt sätt att nå de som lider av ofrivillig ensamhet. Förvaltningen föreslår 
därför att medborgarförslaget avslås. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om att inrätta en samtalslinje som vänder sig till alla åldersgrupper 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att inrättandet av en samtalslinje öppen för 
alla inte bedöms få den effekt mot ensamhet som avses.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Magnus Bjälkenfjord 
Kanslichef  
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§ 351 Svar på medborgarförslag om att utöka pendelparkeringen vid 

Hökerumsmotet 

  
 
 
§ 351/2022 
 

Svar på medborgarförslag om att utöka 
pendelparkeringen vid Hökerumsmotet 
Dnr 2022/556 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås då anläggningen är belägen inom statligt vägområde där 
kommunen saknar rådighet. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att föra frågan vidare för diskussion med Trafikverket och 
Västtrafik. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rebecka Möllberg att 
pendelparkeringen i Hökerumsmotet utökas då den ofta är fullbelagd. 
 
Parkeringen är belägen inom statligt vägområde för väg 40 och förvaltas av Trafikverket. 
 
Väl fungerande pendelparkeringar i anslutning till attraktiv kollektivtrafik är en prioriterad 
fråga för kommunen som stöds i översiktsplanen. I Västra Götalandsregionens 
trafikförsörjningsprogram är busstrafiken på väg 40, med hållplats vid Hökerumsmotet, ett 
av regionens prioriterade kollektivtrafikstråk. 
 
Kommunen har vid möten med Trafikverket lyft behovet av att parkeringen utökas och 
kommer fortsatt bevaka frågan i det forumet. Kommunen har även uppmärksammat 
Västtrafik på situationen.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att utöka pendelparkeringen vid Hökerumsmotet 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås då anläggningen är belägen inom statligt vägområde där 
kommunen saknar rådighet. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att föra frågan vidare för diskussion med Trafikverket och 
Västtrafik. 
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Beslut lämnas till 
Rebecka Möllberg 
Samhällsbyggnadschef 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2022-12-01 

Sida 50 av 52 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 352 Svar på medborgarförslag om att bredda pendelparkeringen vid 

Hökerumsmotet 

  
 
 
§ 352/2022 
 

Svar på medborgarförslag om att bredda 
pendelparkeringen vid Hökerumsmotet 
Dnr 2022/576 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås då anläggningen är belägen inom statligt vägområde där 
kommunen saknar rådighet. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att föra frågan vidare för diskussion med Trafikverket och 
Västtrafik. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikaela Ivarsson att 
pendelparkeringen i Hökerumsmotet utökas då den ofta är fullbelagd. 
 
Parkeringen är belägen inom statligt vägområde för väg 40 och förvaltas av Trafikverket. 
 
Väl fungerande pendelparkeringar i anslutning till attraktiv kollektivtrafik är en prioriterad 
fråga för kommunen som stöds i översiktsplanen. I Västra Götalandsregionens 
trafikförsörjningsprogram är busstrafiken på väg 40, med hållplats vid Hökerumsmotet, ett 
av regionens prioriterade kollektivtrafikstråk. 
 
Kommunen har vid möten med Trafikverket lyft behovet av att parkeringen utökas och 
kommer fortsatt bevaka frågan i det forumet. Kommunen har även uppmärksammat 
Västtrafik på situationen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att bredda pendelparkeringen vid Hökerumsmotet 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås då anläggningen är belägen inom statligt vägområde där 
kommunen saknar rådighet. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att föra frågan vidare för diskussion med Trafikverket och 
Västtrafik. 
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Beslut lämnas till 
Mikaela Ivarsson  
Samhällsbyggnadschef 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2022-12-01 

Sida 52 av 52 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 353 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-12-01 

  
 
 
§ 353/2022 
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-12-
01 
Dnr  2021/624 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning 
1 Direktionsprotokoll § 64- § 71 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-10-14 
2 Sammanträdesprotokoll Direktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
   2022-10-21 
3 Protokoll Regionfullmäktige 2022-10-25 - sammanträdestider för regionfullmäktige           
    återstoden av 2022 och för helåret 2023   
4 Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnämnd 2022-10-19 
   Uppföljning Tertial 2 – Bygg 
   Uppföljning Tertial 2 – Miljö 
   Verksamhetsuppföljning, tertial 2, byggenheten och miljöenheten 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 


