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§ 36 Fastställelse av ärendelista 

  
 
 
§ 36/2023  
 

Fastställelse av ärendelista 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Med ändringen nedan fastställs ärendelistan. 
 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens ordförande Wiktor Öberg (M) informerar att det även kommer vara en 
föredragning av ärende 16, Ansökan om investeringsmedel för anläggande av parkmiljö vid 
Teslastationen. 
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§ 37 Kommunstyrelsens information 

  
 
 
§ 37/2023  
 

Kommunstyrelsens information 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Wiktor Öberg (M) informerar om möten och händelser som  
varit sedan förra kommunstyrelsemötet.   
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§ 38 Förvaltningens information 

  
 
 
§ 38/2023  
 

Förvaltningens information 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas förvaltningens 
information/verksamhetsrapporter. 
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§ 39 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023-02-02 

  
 
 
§ 39/2023  
 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023-02-02 
Dnr 2023/20  

 
 

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 8/2023, 9/2023 
Utfärda fullmakt för att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till 
annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-12-08, 2022-12-08 

1.11 

Nr 1299/2022 
Prövning av att överklagande har inkommit i rätt tid och avvisning av 
överklagande om inkommit för sent 
Planchef 2022-12-19 

1.24 

Nr 1266/2022, 1295–1296/2022, 1297–1298/2022, 1310/2022, 
2022/101 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschefer eller ansökan om 
antagande av hemvärnsmän 
Kanslichef 2022-12-20, 2022-12-19, 2022-12-20, 2022-12-27 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 1220–1121/2022, 1235/2022, 1263/2022, 1284/2022, 1303/2022 

2022/211, 2022/220 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Enhetschef exploatering 2022-11-25 
Verksamhetschef 2022-10-13 
Gatuingenjör 2022-12-08, 2022-12-15 

2.4 Nr 1242/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 

2.15 Nr 1256/2022 
2022/428 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger 
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att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-12-07 

3 Ekonomiärenden 

3.5 

Nr 1241/2022 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-11-25 

3.6 

Nr 1222/2022, 1250/2022, 10/2023, 1307/2022, 1316/2022, 11/2023, 13–
15/2023 
Utse beslutsattestanter  
Ekonomichef 2022-11-30, 2022-12-06, 2022-12-15, 2022-12-22, 2022-12-28,  
2023-01-03, 2023-01-04 

3.17 

Nr 1215/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-11-28 

3.20 

Nr 7/2023 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-12-08 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.7 

Nr 1236–1237/2022 
Sälja mark inom planbelagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Plan- och exploateringschef 2022-12-01 

5.8 

Nr 1259/2022 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-12-07 

5.10 

Nr 1286/2022, 1294/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-12-07, 2022-12-19 

5.19  

Nr 1312/2022 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2022-12-19 

5.21 

Nr 1223–1126/2022,1252/2022, 1261/2022, 4/2023, 12/2023 
2022/772, 2022/801, 2022/771 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare 2022-11-30, 2022-12-07, 2022-12-08, 2023-01-03 

5.30 

Nr 1313/2022 
Fatta beslut om samt godkänna avtal om direktanvisning av mark för 
verksamheter 
Plan- och exploateringschef 2022-12-28 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
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8.1 

Nr 1214/2022, 1216/2022, 1217/2022, 1218/2022, 1219/2022, 1227/2022, 
1228/2022, 1229/2022, 1246/2022, 1248/2022, 1249/2022, 1253/2022, 1254–
1255/2022, 1262/2022, 1269/2022, 1279/2022, 1280/2022, 1281/2022, 
1282/2022, 1285/2022, 1287/2022, 1288/2022, 1289/2022, 1292/2022, 
1293/2022, 2/2023, 3/2023, 5/2023, 6/2023, 1300/2022, 1305-1306/2022, 
1308/2022, 1309/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning 
Kommunchef 2022-11-22, 2022-11-29, 2022-12-19 
Sektorchef 2022-12-02 
Verksamhetschef 2022-10-31 
Enhetschef 2022-11-25, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-11-21, 2022-11-22, 2022-
11-28, 2022-11-29, 2022-11-24, 2022-11-28, 2022-12-05, 2022-11-24, 2022-12-
06, 2022-11-30, 2022-12-07, 2022-12-08, 2022-12-13, 2022-12-12, 2022-12-16, 
2022-12-15, 2022-12-22, 2022-12-23, 2022-12-08, 2022-12-22, 2022-12-19, 
2022-12-20 

8.4 

Nr 1240/2022, 1290/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-11-28, 2022-12-15 

8.8 

Nr 1213/2022, 1230/2022, 1231/2022, 1232/2022, 1233/2022, 1234/2022, 
1247/2022, 1257–1258/2022, 1260/2022, 1264/2022, 1268/2022, 1267/2022, 
1270/2022, 1278/2022, 1283/2022, 1291/2022, 1/2023 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-11-24, 2022-11-23, 2022-11-29, 2022-11-16, 2022-11-29, 2022-
12 05, 2022-12-07, 2022-12-08, 2022-12-09, 2022-12-08, 2022-12-12, 2022-12-
13, 2022-12-16, 2023-01-02 

8.21 

Nr 1265/2022 
Beslut om inriktning löneöversyn 
Beredande utskottet 2022-12-08 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 1271/2022, 1272–1274/2022, 1275/2022, 1315/2022 

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-11-04, 2022-12-06, 2022-12-12, 2022-12-28 

11.5 Nr 1276/2022, 1277/2022 
Beslut om flyttning av fordon 
Trafikhandläggare 2022-11-23, 2022-10-28 

11.7 Nr 1311/2022 
Beslut om förordnande av parkeringsvakter 
Enhetschef 2022-12-27 

11.9 Nr 16/2023 
2022/552 
Teckna avtal för beställning mellan kommunen och UEAB inom beslutad 
investerings- eller driftbudget 
Sektorchef 2023-01-04 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 
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12.17 

Nr 1314/2022 
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt SKR:s riktlinjer 
Enhetschef 2022-12-28  

12.31 

Nr 1243/2022, 1244/2022 
Kommunal hyresgaranti – Bevilja hyresgaranti enligt Riktlinjer för kommunal 
hyresgaranti i Ulricehamns kommun och minimikraven enligt 3.3 
Enhetschef 2022-01-26, 2022-09-22 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14.3 

Nr 1245/2022 
Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
Enhetschef 2022-01-17 

15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 1238/2022, 1251–1302/2022, 1301/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-11-23, 2022-11-21, 2022-12-07 

22.2 

Nr 1239/2022, 1304/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-12-01, 2022-12-21 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 40 Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

  
 
 
§ 40/2023  
 

Budget och verksamhetsplan år 2023 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2022/802 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 

Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 9 december 2022 
att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2023 samt att översända densamma till 
medlemskommunerna för godkännande. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-27 från kommunchef 
2 Protokollsutdrag § 100 221209 Verksamhetsplan och budget 2023 
3 Verksamhetsplan och budget 2023 - beslutad 

 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
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§ 41 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - införande av e-förslag 

  
 
 
§ 41/2023   
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - 
införande av e-förslag 
Dnr 2022/664 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
I enlighet med antagna delar av demokratiberedningens rapport (kommunfullmäktiges 
beslut 2022-01-27 § 17) införs e-förslag från och med 1 mars 2023. Möjligheten att lämna 
medborgarförslag, så som det regleras i kommunallagen, tas i och med detta bort. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning med föreslagen revidering antas. Tidigare 
arbetsordning, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 241, upphävs därmed. 
 
E-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag”. 
 
I styrdokumentet ”Riktlinje för handläggning av medborgarförslag, motioner och övriga 
politiska beslutsärenden” ändras ordet ”medborgarförslag” till ”Ulricehamnsförslag”. 
 
Kostnaden för den tekniska lösningen, 50 000 kr, tas inom ramen för 
kommunledningsstabens budget. 
 
En uppföljning av införandet av e-förslag genomförs under första halvåret 2024. 
 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen föreslog i sin rapport, som antogs av kommunfullmäktige 2022-01-27 
§ 17, att Ulricehamn inför e-förslag i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
modell där förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom 
att signera det. I och med detta beslutar kommunen själv om vilka regler som gäller, både för 
vem som får lämna förslag och även hur de ska hanteras. Dessa regler föreslås föras in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Modellen används redan i flertalet kommuner, bland 
annat i Svenljunga kommun och i Borås Stad. 
 
Förslag som kommer in publiceras på kommunens hemsida och man möjliggör för 
underskrifter. För att ett förslag ska lyftas in i den politiska processen föreslår förvaltningen 
att det behöver få 50 underskrifter. I jämförelse behöver ett Svenljungaförslag samla 30 
underskrifter och Boråsförslaget 100 underskrifter för att lyftas till kommunfullmäktige i 
respektive kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att e-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag” 
vilket följer samma linje som andra kommuner. 
 
Genom att använda modellen e-förslag ges kommunen möjlighet att arbeta med de förslag 
som har stort stöd hos medborgarna, det betyder att antalet förslag som går vidare till 
politiken kan förväntas bli färre, men har större förankring.  
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Det är viktigt att alla som vill lämna förslag ska ges möjlighet till det. Därför ska förslag 
kunna lämnas via formulär på hemsidan, men också på pappersblankett eller via telefon. Alla 
som behöver hjälp med att lämna ett förslag ska få det. 
 
Förvaltningen föreslår även att det i Riktlinjen för handläggning av medborgarförslag, 
motioner och övriga politiska beslutsärenden ändras från ”medborgarförslag” till 
”Ulricehamnsförslag”. 
 
Resurser för det administrativa arbetet hanteras inom kansliet. Kostnaden för den tekniska 
lösningen beräknas till 50 000 kr och föreslås tas inom ramen för kommunledningsstabens 
budget. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-12 från kanslichef  
2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
I enlighet med antagna delar av demokratiberedningens rapport (kommunfullmäktiges 
beslut 2022-01-27 § 17) införs e-förslag från och med 1 mars 2023. Möjligheten att lämna 
medborgarförslag, så som det regleras i kommunallagen, tas i och med detta bort. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning med föreslagen revidering antas. Tidigare 
arbetsordning, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 241, upphävs därmed. 
 
E-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag”. 
 
I styrdokumentet ”Riktlinje för handläggning av medborgarförslag, motioner och övriga 
politiska beslutsärenden” ändras ordet ”medborgarförslag” till ”Ulricehamnsförslag”. 
 
Kostnaden för den tekniska lösningen, 50 000 kr, tas inom ramen för 
kommunledningsstabens budget. 
 
En uppföljning av införandet av e-förslag genomförs under första halvåret 2024. 
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§ 42 Kommunstyrelsens internbudget 2023 

  
 
 
§ 42/2023   
 

Kommunstyrelsens internbudget 2023 
Dnr 2022/718 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget 2023 för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa erforderliga ”tekniska justeringar” av 
internbudgeten. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 om budget för 2023 och ekonomisk plan 2024– 
2025. Kommunstyrelsens budget för 2023 har därefter fördelats per verksamhet med 
utgångspunkt från den ekonomiska ramen 2022 och de förändringar som 
kommunfullmäktige har beslutat om. Justeringar har även gjorts för att kompensera 
kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna hyresförändringar med mera.  
 
I förvaltningens förslag till internbudget för 2023 har beaktats att 
personalomkostnadspålägget har höjts från 39,25 % till 44,53 % samt att internräntan höjts 
till 1,5 % från 1,0 %, vilket är i nivå med kommunens beräknade upplåningskostnader för 
2023. Dessutom har omklassificeringar av vissa statsbidrag vissa beaktats. 
 
Under 2023 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till 
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske 
justeringar av interna kostnader. Det finns därför ett behov av att bemyndiga ekonomichefen 
att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-21 från ekonomichef  
2 Internbudget 2023 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget 2023 för 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa erforderliga ”tekniska justeringar” av 
internbudgeten. 
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Beslut lämnas till 
Kommunchef  
Barn- och utbildningschef  
Socialchef  
Samhällsbyggnadschef  
Servicechef  
Ekonomichef 
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§ 43 Mottagande av gåva 

  
 
 
§ 43/2023  
 

Mottagande av gåva 
Dnr 2022/804 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun tar tacksamt emot gåvan om 100 tkr från Odd Fellow 
för att använda i äldreomsorgen på bästa sätt enligt givarens intentioner. 
 

Sammanfattning 
Odd Fellow i Ulricehamn önskar skänka 100 tkr till äldreomsorgen i Ulricehamns kommun. 
Syftet är att främja de äldres välbefinnande och efter att ha undersökt möjligheten och 
behovet av så kallade parcyklar på kommunens äldreboenden är avsikten med gåvan ett 
inköp av en sådan cykel. Parcykeln ger möjlighet för den äldre att tillsammans med en 
personal, alternativt anhörig, komma ut på en cykeltur och få frisk luft, samvaro och fysisk 
aktivitet efter förmåga. 
 
Kommunstyrelsen tar tacksamt emot gåvan för att använda i äldreomsorgen på bästa sätt 
enligt givarens intentioner. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-21 från ekonomichef  

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun tar tacksamt emot gåvan om 100 tkr från Odd Fellow 
för att använda i äldreomsorgen på bästa sätt enligt givarens intentioner. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Socialchef 
Ekonomichef 
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§ 44 Uppföljning av granskning av kommunikations- och 

dokumentationshantering 

  
 
 
§ 44/2023  
 

Uppföljning av granskning av kommunikations- och 
dokumentationshantering 
Dnr 2022/786 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra 
kommunens dokumenthantering samt att redovisa hur arbetet fortskrider i kommande 
årsredovisning.  

 
Sammanfattning 
Kommunens valda revisorer har genomfört en uppföljning av granskning av kommunens 
kommunikations- och dokumenthantering. Av uppföljningen framgår att mycket har 
åtgärdats, en del pågår och att det finns delar som behöver utvecklas. Revisorerna anser att 
det är angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att förbättringsarbete genomförs.   
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-27 från kanslichef 
2 Följebrev 
3 Uppföljning av granskning av kommunikations- och dokumentationshantering 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra 
kommunens dokumenthantering samt att redovisa hur arbetet fortskrider i kommande 
årsredovisning.  

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Revisionen 
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§ 45 Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, 

anpassad grundskola, fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns kommun 

2023 

  
 
 
§ 45/2023  
 

Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, 
förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, 
fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns 
kommun 2023 
Dnr 2023/8 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Prislistorna för utbildningar som erbjuds i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola/anpassad grundskola, fritidshem och gymnasieskola i 
Ulricehamns kommun kalenderåret 2023 fastställs. 
 

Sammanfattning 
Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola/anpassade grundskola, fritidshem eller gymnasieskola har ett 
barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för 
utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens utbildning av dennes 
hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser utbildningar med offentlig 
huvudman.  
 
Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och barnets/elevens 
hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska 
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. 
 
Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom 
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola och sammanställt dessa i en prislista för respektive verksamhet kalenderåret 
2023. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2023-01-04 från barn- och utbildningschef  
2 Prislista_Förskola_2023_Offentlig huvudman 
3 Prislista_Pedagogisk omsorg_2023_Offentlig huvudman 
4 Prislista_Förskoleklass-Grundskola-Fritidshem_2023_Offentlig huvudman 
5 Prislista_Grundsärskola-Anpassad grundskola_2023_Offentlig huvudman 
6 Prislista_Gymnasieskola_2023_Offentlig huvudman 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Prislistorna för utbildningar som erbjuds i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola/anpassad grundskola, fritidshem och gymnasieskola i 
Ulricehamns kommun kalenderåret 2023 fastställs. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Verksamhetschef Grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
Ekonomifunktionen 
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§ 46 Avveckling av verksamhet - pedagogisk omsorg på obekväm tid 

  
 
 
§ 46/2023  
 

Avveckling av verksamhet - pedagogisk omsorg på 
obekväm tid 
Dnr 2022/808 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Verksamheten pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas under vårterminen 2023 och i 
med detta upphör nuvarande riktlinjer för verksamheten att gälla. 
 
I det fallet behovet av omsorg på obekväm tid i en framtid ökar markant ska det finnas 
möjlighet att aktualisera frågan om att starta verksamheten igen genom att initiera en 
utredning. 
 
Tidigast möjliga datum för verkställighet infaller inte tidigare än två månader från det att 
beslut om avveckling av verksamheten fattas, på det att berörda vårdnadshavare tillsammans 
med kommunen ges goda förutsättningar att hitta alternativa lösningar för arbete och/eller 
barnomsorg. 
 

Sammanfattning 
Under 2015 fick sektor lärande i uppdrag att utforma en verksamhet där pedagogisk omsorg 
erbjuds på obekväm tid, det vill säga under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. 
 
Verksamheten startade under 2016. Inledningsvis bedrevs verksamheten vid förskolan 
Åsundavy. 2021 flyttade verksamheten till om- och tillbyggda lokaler vid förskolan Tre Rosor. 
 
Pedagogisk omsorg på obekväm tid riktar sig till barn i åldrarna 1 – 13 år. För att ett barn ska 
skrivas in i verksamheten måste behovet av vistelsetid vara minst 15 timmar per månad. 
Någon maximal vistelsetid finns inte. 
 
Under de år som verksamheten har varit igång har antalet barn som varit inskrivna i 
verksamheten varierat. Som mest har 11 barn varit inskrivna under samma period. I 
dagsläget är två barn inskrivna och ett par barn står i kö där behovet utreds.  
 
I enlighet med vad som sägs i skollagen ska pedagogisk omsorg på obekväm tid ska bedrivas i 
grupper med lämplig sammansättning och storlek. Med hänvisning till att det i dagsläget 
endast är två barn inskrivna i verksamheten och efterfrågan är låg, så går det inte att prata 
om grupper med lämplig sammansättning och storlek. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamheten pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas under 
vårterminen 2023. I det fallet behovet av omsorg på obekväm tid i en framtid ökar markant 
ska det finnas möjlighet att aktualisera frågan om att starta verksamheten igen genom att 
initiera en utredning. 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-23 från barn- och utbildningschef 
2 Avveckling av verksamhet - pedagogisk omsorg på obekväm tid - PM 
3 Avveckling av verksamhet - pedagogisk omsorg på obekväm tid - Barnkonsekvensanalys 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamheten pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas under vårterminen 2023 i och 
med detta upphör nuvarande riktlinjer för verksamheten att gälla. 
 
I det fallet behovet av omsorg på obekväm tid i en framtid ökar markant ska det finnas 
möjlighet att aktualisera frågan om att starta verksamheten igen genom att initiera en 
utredning. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar som tilläggsyrkande att tidigast möjliga datum för verkställighet 
inte infaller tidigare än två månader från det att beslut om avveckling av verksamheten fattas, 
på det att berörda vårdnadshavare tillsammans med kommunen ges goda förutsättningar att 
hitta alternativa lösningar för arbete och/eller barnomsorg.  
 
Mikael Dahl (C), Mattias Bengtsson (SD), Mikael Levander (NU), Ruza Källström (S) och 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till Jan-Olof Sundhs (V) tilläggsyrkande. 
 
Mikael Levander (NU) yrkar som tilläggsyrkande att förvaltningen får återkomma med 
förslag på alternativa lösningar för att tillgodose behov av pedagogisk omsorg på obekväm 
tid.  
 
Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU) tilläggsyrkande.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar avslag på Mikael Levanders (NU) tilläggsyrkande.  
 
Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordförande börjar med att fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag 
till beslut och finner att så är fallet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jan-Olof Sundhs (V) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Levanders (NU) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 
Nej-röst för att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå tilläggsyrkande. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2023-02-02 

Sida 22 av 47 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Mikael Dahl C  X    
Mattias Bengtsson SD  X   
Mikael Levander NU  X   
Anette Hellqvist M X    
Ruza Källström S  X   
Ireen Wolter  L X    
Jessica Bjurén M X    
Lisa Åkesson NU  X   
Kerstin Berggren MP  X   
Jan-Henric Henningsson SD  X   
Ziad Makrous C X    
Jan-Olof Sundh V  X   
Frida Edberg KD X    
Klas Redin S X    
Wiktor Öberg, ordförande M X    

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Förskola 
Ekonomifunktionen 
HR-funktionen 
Författningshandboken 
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§ 47 Revidering av regler för flaggning 

  
 
 
§ 47/2023  
 

Revidering av regler för flaggning 
Dnr 2022/749 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderade regler för flaggning antas. 
Därmed upphävs den tidigare versionen, antagen av kommunstyrelsen 2022-06-02.  
 

Sammanfattning 
Den 1 december 2022 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet. Ett av förslagen i riktlinjen för att synliggöra de nationella minoriteterna var att 
kommunen ska flagga på högtidsdagarna.  
 
Som en konsekvens av beslutet behöver reglerna för flaggning revideras och de nationella 
minoriteternas högtidsdagar läggas till.  Ytterligare några detaljer i reglerna förtydligas i 
samband med revideringen. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-13 från kanslichef 
2 Revidering av regler för flaggning 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Reviderade regler för flaggning antas. 
Därmed upphävs den tidigare versionen, antagen av kommunstyrelsen 2022-06-02.   

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef  
Författningshandboken  
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§ 48 Revidering av regler för skolskjuts 

  
 
 
§ 48/2023  
 

Revidering av regler för skolskjuts 
Dnr 2022/767 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Regler för skolskjuts antas och ersätter tidigare regler. 
 

Sammanfattning 
Syftet med regler för skolskjuts är att tydliggöra de bestämmelser som finns i Skollagen 
(2010:800) och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elever 
skolskjuts. 
 
I de reviderade reglerna har ett antal nya avsnitt tillkommit. Avsnitt 4.2 är nytt och tydliggör 
hur skolskjuts beviljas utifrån trafikförhållandena. Avsnitt 4.5 syftar till att tydliggöra hur 
skolskjuts beviljas utifrån kortvarig funktionsnedsättning vid försäkringsärenden. Avsnitt 
4.13 beskriver hur elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form 
av extra studietid. Vid sådan undervisning har elever rätt till skolskjuts om förutsättningarna 
är sådana att skolskjuts behövs. Det sista nytillkomna avsnittet är 6.8 som förtydligar hur 
besiktning av skolvägar och hållplatser görs. Utöver dessa revideringar har mindre 
justeringar och förtydliganden gjorts i texten. 
 
Avsnittet som beskriver skolskjuts från fritidsverksamhet till hemmet har tagits bort i de 
reviderade reglerna, då det enligt skollagen inte är skolskjuts, utan utökad service från 
kommunen. Detta kan leda till många omplaneringar av elever och att skolskjutskostnaderna 
kan öka. Ytterligare ett avsnitt som är borttaget från reglerna är målsmannaskjuts, då detta 
strider mot lagen om offentlig upphandling. Skolskjuts ska anordnas av kommunen som inte 
kan kräva att vårdnadshavare mot betalning ska köra sitt barn till skolan.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget skulle kunna bli ökade kostnader om många 
elever väljer att delta i undervisning i form av extra studietid. Elver i dessa fall har rätt till 
skolskjuts, för kommunens del kan det innebära en ökad kostnad för utökade kilometer i 
enlighet med det avtal som finns för skolskjuts. 
 
De reviderade reglerna innebär att rätten till skolskjuts begränsas till vad som följer av 
skollagen. Barnkonventionen är inkorporerad i skollagstiftningen där utgångspunkten är att 
om du följer skollagen så följer du artiklarna i barnkonventionen.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-08 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler för skolskjuts 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler för skolskjuts antas och ersätter tidigare regler. 
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Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandbok 
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§ 49 Ansökan om investeringsmedel för anläggande av parkmiljö vid 

Teslastationen 

  
 
 
§ 49/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för anläggande av 
parkmiljö vid Teslastationen 
Dnr 2022/720 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för att iordningställa en trivsam grön yttre miljö runt Teslastationen i Vist 
med 2,0 mkr kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 
2023. 
 
Driftanslag för skötsel vid Teslastationen är 35 tkr/år beaktas i budgeten 2024. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att iordningställa en trivsam grön yttre 
miljö runt Teslastationen i Vist.  
  
I budget för 2023 har det avsatts 2,0 mkr för investering till yttre miljön runt Teslastationen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-28 från servicechef 
2 investeringskalkyl parkmiljö vid Teslastationen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för att iordningställa en trivsam grön yttre miljö runt Teslastationen i Vist 
med 2,0 mkr kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 
2023. 
 
Driftanslag för skötsel vid Teslastationen är 35 tkr/år beaktas i budgeten 2024. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med prisuppgift av parkmiljö vid Teslastationen. 
 
Mikael Dahl (C) yrkar avslag på Mikael Levanders (NU) yrkande.  
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Jan-Olof Sundh (V), Kerstin Berggren (MP), Mattias Bengtsson (SD), Jan-Henric 
Henningsson (SD) yrkar avslag på ordförandens förslag till beslut. 
 
Mikael Dahl (C), Klas Redin (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen återremitterar ärendet eller om det ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut eller att avslå ordförandens förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att besluta enligt ordförandens förslag till beslut. 
Nej-röst för att avslå ordförandens förslag till beslut. 
 
Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster, 4 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens 
förslag till beslut. 
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Mikael Dahl C  X    
Mattias Bengtsson SD  X   
Mikael Levander NU   X 
Anette Hellqvist M X    
Ruza Källström S X   
Ireen Wolter L X    
Jessica Bjurén M X    
Lisa Åkesson NU   X 
Kerstin Berggren MP  X   
Jan-Henric Henningsson SD  X   
Ziad Makrous C X    
Jan-Olof Sundh V  X   
Frida Edberg KD X    
Klas Redin S X    
Wiktor Öberg, ordförande M X    

 

Reservation 
Jan-Olof Sundh (V) och Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag.    
 
 

 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2023-02-02 

Sida 28 av 47 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice  
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§ 50 Ansökan om investeringsmedel för parker och lekplatser 2023 

  
 
 
§ 50/2023  
 

Ansökan om investeringsmedel för parker och 
lekplatser 2023 
Dnr 2022/722 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2023, 1,2 mkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 1,2 mkr.  
 
Investeringen möjliggör upprustning och utveckling av parker, lekplatser och parkutrustning 
för att skapa ett tryggt, säkert och attraktivt Ulricehamn. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas i kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelsen 2022-11-28 från servicechef 
2 investeringskalkyl parker och lekplatser 2023 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för investeringar i parker och lekplatser 2023, 1,2 mkr, kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 
 
 
 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice  
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§ 51 Ansökan om investeringsmedel för renovering av utegym vid 

Ulrikaparken/Sturebadet 

  
 
 
§ 51/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för renovering av 
utegym vid Ulrikaparken/Sturebadet 
Dnr 2022/724 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering av utegymmet vid Ulrikaparken/Sturebadet, 600 tkr, kan 
finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023.  

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för renovering av utegymmet vid 
Ulrikaparken/Sturebadet.  
 
I budget för 2023 har det avsatts 600 tkr för investering till renoveringen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 

 
Beslutsunderlag 

 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering av utegymmet vid Ulrikaparken/Sturebadet, 600 tkr, kan 
finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023.  
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice  
 

1 Tjänsteskrivelse 2022-11-28 från servicechef 
2 investeringskalkyl utegym vid Ulrikaparken Sturebadet 
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§ 52 Ansökan om investeringsmedel för lekplatsrenovering 

  
 
 
§ 52/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för lekplatsrenovering 
Dnr 2022/724 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för lekplatsrenovering 2023, 3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 3,8 mnkr. 
Investeringen möjliggör totalrenovering av tre lekplatser lokaliserade i Dalum, Marbäck och 
Ulricehamn. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-05 från servicechef 
2 investeringskalkyl lekplatsrenoveringar 2023 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för lekplatsrenovering 2023, 3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ändamålet i investeringsbudgeten för 2023. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kommunservice  
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§ 53 Ansökan om investeringsmedel till planerat underhåll 2023 

  
 
 
§ 53/2023  
 

Ansökan om investeringsmedel till planerat underhåll 
2023 
Dnr 2022/797 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2023, 20,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2023. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2023, 20 mnkr.  
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter  
samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 20 mnkr avsatt i 
investeringsbudgeten 2023 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av 
komponenter som ingår i underhållsplanen. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-19 från servicechef 
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för planerat 

underhåll 2023 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2023, 20,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2023. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Sektorchef service 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
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§ 54 Ansökan om investeringsmedel till sprinkleranläggning på Ekero 

  
 
 
§ 54/2023  
 

Ansökan om investeringsmedel till 
sprinkleranläggning på Ekero 
Dnr 2022/796 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på Ekero, 6,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Ekero brandskyddsåtgärder i investeringsbudgeten för 
2023. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på 
Ekero, 6,0 mnkr. Investeringen möjliggör ombyggnad av brandfunktioner, 
ventilationssystem samt ny boendesprinklerinstallation enligt föreläggande från SÄRF 
(Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) daterad 2019-06-05. Det är nödvändigt att bygga 
om ventilationsfunktioner och brandlarm i samband med installation av boendesprinkler. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-19 från servicechef 
2 Bilaga till Ansökan om investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på 

Ekero 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av sprinkleranläggning på Ekero, 6,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Ekero brandskyddsåtgärder i investeringsbudgeten för 
2023. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Sektorchef service 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2023-02-02 

Sida 34 av 47 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 55 Ansökan om investeringsmedel för belysning av A- plan 

  
 
 
§ 55/2023 
 

Ansökan om investeringsmedel för belysning av A- 
plan 
Dnr 2022/794 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för att byta belysning på Lassalyckans fotbollsplaner, 1,6 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för belysning A-plan i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av kostnaden för dels utbyte 
av belysning till LED och en redovisning av kostnaden för två belysningsstolpar. 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med redovisning av kostnaden för att byta till 
LED-belysning även på B-planen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att byta belysning på Lassalyckans 
fotbollsplaner, 1,6 mnkr. Investeringen möjliggör en bättre och driftsäkrare planbelysning. 
Nuvarande planbelysning är inte tillfredställande då det är mörka partier i hörnorna på 
planen. Investeringen innebär att man kompletterar nuvarande fyra stolpar med ytterligare 
två och byter ut ljuskällan från 2000 w halogen till led. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-16 från servicechef 
2 Investeringskalkyl Belysning A-plan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för att byta belysning på Lassalyckans fotbollsplaner, 1,6 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för belysning A-plan i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
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Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar som tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med en redovisning av kostnaden för dels utbyte av belysning till LED och en 
redovisning av kostnaden för två belysningsstolpar. Vi vill också att förvaltningen får i 
uppdrag att återkomma med redovisning av kostnaden för att byta till LED-belysning även på 
B-planen.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut 
och finner att så är fallet. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Levanders (NU) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
Enhetschef fritid  
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 

2023-02-02 

Sida 36 av 47 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 56 Ansökan om investeringsmedel för Lastmaskin Lassalyckan 

  
 
 
§ 56/2023  
 

Ansökan om investeringsmedel för Lastmaskin 
Lassalyckan 
Dnr 2022/795 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inköp av en lastmaskin till Lassalyckan, 700 tkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Lastmaskin Lassalyckan i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inköp av en lastmaskin till Lassalyckan, 700 
tkr. Investeringen möjliggör bättre och effektivare skötsel av både ishallarna, 
fotbollsplanerna samt Lassalyckans spår och leder. Investeringen innebär också att den 
traktor som finns på Lassalyckan kommer att minska i slitage. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-16 från servicechef 
2 Investeringskalkyl Lastmaskin Lassalyckan_ 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inköp av en lastmaskin till Lassalyckan, 700 tkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Lastmaskin Lassalyckan i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 

 
 
 

Beslut lämnas till 
Sektorchef service  
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 57 Ansökan om investeringsmedel för utveckling av kommunala 

fritidsanläggningar 2023 

  
 
 
§ 57/2023  
 

Ansökan om investeringsmedel för utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar 2023 
Dnr 2022/793 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2023. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling samt 
underhålls -och underlättande åtgärder vid idrotts- och fritidsanläggningarna i kommunen. 
Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, 
tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Investeringen är uppdelad i tre olika delinvesteringar: 

- Byta traktor på Lassalyckan. (500 t.kr) 
- Utveckling och komplettering av vandringsleder utanför centralorten. (300 t.kr) 
- Byta ut redskap och förbättra lekplatser på de kommunala badplatserna. (200 t.kr) 

 
Förvaltningens ambition är att sprida investeringarna i hela kommunen. Detta trots 
svårigheten med att merparten av kommunens större fritidsanläggningar är lokaliserade till 
Lassalyckans område. Spridningen av investeringarna skiljer sig även år från år, beroende på 
behovet av nödvändiga reinvesteringar, för att säkerställa driften av befintliga anläggningar. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-16 från servicechef 
2 Investeringskalkyl Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i 
investeringsbudgeten för 2023. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
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§ 58 Svar på medborgarförslag om stoppdatum på försäljning av nya fossildrivna 

produkter 

  
 
 
§ 58/2023  
 

Svar på medborgarförslag om stoppdatum på 
försäljning av nya fossildrivna produkter 
Dnr 2022/471 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att meddela ett sådant beslut. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att ett stoppdatum på 
försäljning av nya fossildrivna produkter införs. 
 
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen 
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges att kommuner och regioner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller regionens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en 
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot 
försäljning av nya fossildrivna produkter är en fråga för nationell och EU-lagstiftning och 
faller inte inom ramen för ett kommunalt beslut.   
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-28 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om ett stoppdatum av försäljning av nya fossildrivna produkter 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala 
kompetensen att meddela ett sådant beslut.  

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kjell Arvidsson 
 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1991-0900_K2_P1
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§ 59 Svar på medborgarförslag om lock till sandlåda på lekplats 

  
 
 
§ 59/2023  
 

Svar på medborgarförslag om lock till sandlåda på 
lekplats 
Dnr 2022/346 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås då förvaltningen inte hittat någon lösning utan att det blir en 
säkerhetsrisk som strider mot säkerhetsbestämmelserna. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jimmy Andersson att det behövs ett 
lock på sandlådan på lekplatsen Kärrvägen i Tvärred. Anledningen är främst att områdets 
katter idag använder den som toalett. Ett lock på sandlådan, när den inte används, skulle 
förhindra detta problem och öka trivseln för de som besöker lekplatsen. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns någon aktuell lösning på detta problem som inte 
strider mot säkerhetsbestämmelserna eller gör att sandlådan blir obrukbar om inte föräldrar 
är med.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-02 från servicechef 
2 Medborgarförslag om lock till sandlåda på lekplats 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås då förvaltningen inte hittat någon lösning utan att det blir en 
säkerhetsrisk som strider mot säkerhetsbestämmelserna. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Jimmy Andersson 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 60 Svar på medborgarförslag om en kommunal lekplats i Brunn 

  
 
 
§ 60/2023  
 

Svar på medborgarförslag om en kommunal lekplats i 
Brunn 
Dnr 2022/636 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns någon lämplig kommunal 
mark att bygga på i Brunn. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Olivia Ejervall att bygga en 
kommunal lekplats i Brunn, förslagsvis nära Brunn kyrka.  
 
Förvaltningen avslår förslaget på grund av att det inte finns någon kommunal mark att bygga 
lekplatsen på. Varken i närheten av Brunns kyrka eller på annan lämplig mark i Brunn. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-16 från servicechef 
2 Medborgarförslag om en kommunal lekplats i Brunn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns någon lämplig kommunal 
mark att bygga på i Brunn. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Olivia Ejervall 
Sektorchef service  
Verksamhetschef kommunservice 
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§ 61 Svar på medborgarförslag om att kommunen ska bli mer involverad 

gällande HBTQ kulturen 

  
 
 
§ 61/2023 
 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska bli 
mer involverad gällande HBTQ kulturen 
Dnr 2020/270 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till kommunens pågående arbete 
med information, utbildning och aktiviteter för att stärka att stärka hbtq(i) -personers 
rättigheter. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johanna Franzén att vi i Ulricehamn 
ska bli mer medvetna om HBTQ-kulturen. Kommunen borde förslagsvis bli mer involverade 
med information, utbildning och aktiviteter till alla i kommunen.  
 
Ulricehamns kommun har aktivt arbetat med att stärka hbtq(i) -personers rättigheter under 
flera års tid. Bland har utbildning i normmedvetenhet och hbtq(i) genomförts. Kommunen 
deltar också aktivt i genomförande av Pride. En digital utbildning i normmedvetenhet som 
alla medarbetare ska kunna ta del av kommer att lanseras under 2023.  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-30 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om att kommunen ska bli mer involverad gällande HBTQ kulturen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till kommunens pågående arbete 
med information, utbildning och aktiviteter för att stärka att stärka hbtq(i) -personers 
rättigheter. 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Johanna Franzén  
Kanslichef 
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§ 62 Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på Brunnvägen 

  
 
 
§ 62/2023  
 

Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande 
åtgärder på Brunnvägen 
Dnr 2022/497 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till god trafiksäkerhetsstandard och 
hastighetsefterlevnad av trafiken på Brunnvägen. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Catarina Coutinho Axelsson att 
utifrån den angivna hastighetsgränsen 40 km/h på Brunnvägen i Villastaden önskas 
hastighetssänkande åtgärder snaras. Flertalet fordon färdas i alldeles för hög hastighet på 
sträckan mellan Kapellkyrkogården och bron som går över gamla riksväg 40. 
Det gäller bilar, trimmade epatraktorer och mopeder. Människors och djurs liv och säkerhet 
äventyras dagligen och det är bara en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad. 
Förslagsvis sätts upp en fartkamera på sträckan, alternativt digitala hastighetsvarnare, 
skyltbågar, vägkuddar, blomlådor, platågupp eller liknande. 
 
I mars 2020 antog kommunfullmäktige hastighetsplan för Ulricehamns kommun 2020. 
Planen verkställdes för Ulricehamns tätort i april 2021 och förvaltningen har därefter haft en 
löpande uppföljning av hastighetsefterlevnaden. 
 
Av tillgänglig olycksstatistik har inte någon skadats på Brunnvägen. Förvaltningen finner 
stöd att vägen har en god trafiksäkerhetsstandard med en gång- och cykelväg för oskyddade 
trafikanter. 
 
Vid kontroll av hastighetsefterlevnaden var det en mycket liten del som körde snabbare än 60 
km/h. Även om endast en tredjedel följde hastighetsgränsen, körde 4 av 5 under 50 km/h. 
 
Ulricehamns kommun kan inte föra upp fartkameror (sk. ATK-kamera). Att uppföra 
skyltbågar, vägkuddar, blomlådor, platågupp eller liknande är ingen kostnadskrävande 
åtgärd. Men förvaltningen vill att Brunnvägen är en attraktiv väg i Ulricehamns stomvägnät, 
och bedömer att fler åtgärder kan krävas på andra platser om trafiken börjar gena på andra 
mindre lokalgator. Risk finns att trafiksäkerheten blir lidande på villagatorna med högre 
trafikmängder, något som kan bli kostnadskrävande att åtgärda på flera platser. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Tjänsteskrivelse Svar medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder på 

Brunnvägen 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till god trafiksäkerhetsstandard och 
hastighetsefterlevnad av trafiken på Brunnvägen. 
 

 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 63 Svar på medborgarförslag om hur sjön Tolken kan användas/regleras i 

framtiden för att undvika översvämningar och skador på mark och byggnader 

  
 
 
§ 63/2023  
 

Svar på medborgarförslag om hur sjön Tolken kan 
användas/regleras i framtiden för att undvika 
översvämningar och skador på mark och byggnader 
Dnr 2022/161 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en enskild utredning kring Tolken inte 
förväntas ge tillräckligt bra underlag för hantering av översvämningsfrågor vid Viskan. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karl-Johan Lennartsson att 
kommunen via experthjälp tar fram beräkningar på hur sjön Tolken på ett bättre vis än nu 
kan användas/regleras i framtiden för att minska risken för översvämningar nedströms och 
på så vis undvika stora skador på mark och byggnader. Förslagsställare skriver att 
Ulricehamns kommun har mycket bebyggelse och mark i låglänt terräng nedströms Tolken, 
och även att tappningen av Tolken till viskan utgör stor del av viskans flöde i den del av 
viskan som ligger i Ulricehamns kommun.  
 
Kommunen ska i sitt arbete ta hänsyn till översvämningsrisker i samband med 
stadsplanering. Kommunen har även som uppgift att säkra samhällsviktiga funktioner vid en 
eventuell översvämning. Det kan gälla infrastrukturfrågor och att se till så kommunala vägar 
är framkomliga för exempelvis räddningstjänst. Enligt den översvämningskartering som är 
gjort över Ulricehamns kommun är det ett mindre antal fastigheter som kan beröras vid en 
översvämning av Tolken. 
 
Mark- och miljödomstolen har ett pågående ärende gällande vattenuttag från sjön Tolken. I 
samband med processen så har den sökande ett utredningsansvar som innebär att dessa 
frågor ska hanteras utifrån de förändringar som avses. I detta ärendet så har Ulricehamns 
kommun framfört att det är viktigt att se på effekterna av uttaget och den reglering av Tolken 
som kommer att ske, samt vilken effekt uttaget kan få för andra sjöar såsom Mogden. Med 
tanke på att frågan nu kommer belysas och bedömas av mark- och miljödomstolen så anses 
en parallell enskild utredning kring sjön Tolken inte motiverad. Det anses även inte ge 
tillräckligt med underlag att endast se över hur sjön Tolken bör regleras i framtiden, då 
vattnet från Tolken endast är en del av det vatten som kan ge översvämningseffekter. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-28 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om hur sjön Tolken kan användas regleras i framtiden för att undvika 

översvämningar och skador på mark och byggnader 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en enskild utredning kring Tolken inte 
förväntas ge tillräckligt bra underlag för hantering av översvämningsfrågor vid Viskan. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Karl-Johan Lennartsson 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 64 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-02-02 

  
 
 
§ 64/2023  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-02-
02 
Dnr 2022/717 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning 
1 Sammanträdesprotokoll direktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
2022-12-09 
2 Sammanträdesprotokoll Miljö- och samhällsbyggnad 2022-12-14 
    § 207 Riktlinjer för lov- och lovbefriande åtgärder samt definitioner 
3 Protokoll styrelsemöte Sjuhärads samordningsförbund 2022-12-16 
4 Direktionsprotokoll §§ 72 – 81 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2022-12-16 
5 Delårsbokslut 2022 samt revisionsrapport Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 


