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§ 27 Avtackning förtroendevalda 

  
 
 
§ 27/2023  
 

Avtackning förtroendevalda 
 
 

Sammanfattning 
Nedanstående förtroendevalda har avslutat eller avsagt sig sina uppdrag och avtackas av 
kommunfullmäktige:  
 
Armel Hombessa (NU) 
Arne Fransson (MP) 
Arne Sjögren (V) 
Bernt Carlsson (NU) 
Birgit Andersson (L) 
Catharina Örtendahl Rylid (M) 
Celso Silva Goncalves (S)  
Eduard Piper (M) 
Eije Holm (S) 
Elisabeth Stålbrand (NU) 
Emma Magnusson (S) 
Erik Öhlund (C) 
Evelina Karlsson (V) 
Hanna Schoultz (S) 
Inga-Maj Larsson (NU) 
Inger Broberg (C)  
Jan Brobjer (S) 
Jenny Kvist (S) 
Lars Holmin (M)  
Mario Malnar (NU)  
Mattias Remar (S) 
Niclas Sunding (-) 
Peder Danesved (L) 
Per Bergman (M) 
Per Gustafsson (S) 
Pernilla Udnaes (MP) 
Roland Eriksson (L) 
Rolf Davidsson (S) 
Shabir Noori (C)  
Stina Josefsson (S)  
Therese Slaatsveen (NU)  
Veronika Varggårdh (NU) 
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§ 28 Information 

  
 
 
§ 28/2023  
 

Information 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Nina Landström, ny socialchef, presenterar sig för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Wiktor Öberg (M) informerar om några aktuella frågor och 
kommande ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) informerar om att länsstyrelsen 
beslutat att utse Bella Cotter (NU) till ny ledamot och Peter Edström (NU) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige och hälsar dem välkomna. 
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§ 29 Vägledningsdebatt 

  
 
 
§ 29/2023  
 

Vägledningsdebatt 
 
 

Sammanfattning 
Vägledningsdebatt om simhallen genomförs. 
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§ 30 Motion - rätt om tillgodoseende av barns rätt till utökad vistelsetid i 

förskolan 

  
 
 
§ 30/2023  
 

Motion - rätt om tillgodoseende av barns rätt till 
utökad vistelsetid i förskolan 
Dnr 2023/70 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Matthias Nordgren (V) att revidering av 
Tillämpningsregler fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg och revidering av 
delegationsordning individnämnden görs samt att det tas fram en rutin eller mall för att se 
till att besluten fattas i enlighet med barnets bästa. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion - rätt om tillgodoseende av barns rätt till utökad vistelsetid i förskolan 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 31 Motion - Barnomsorg obekväm tid 

  
 
 
§ 31/2023  
 

Motion - Barnomsorg obekväm tid 
Dnr 2023/119 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Henric Henningson (SD) att det behövs 
någon form av ”nattis” och man ska undersöka vilka andra alternativ som kan finnas för att 
upprätthålla denna service till våra kommuninvånare. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion - Barnomsorg obekväm tid 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2023-02-23 

Sida 10 av 35 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 32 Motion om fossilfria transporter 

  
 
 
§ 32/2023  
 

Motion om fossilfria transporter 
Dnr 2023/120 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mats Bogren (NU) att det tas fram riktlinjer för 
kravställan om fossilfria transporter eller användandet av förnybara drivmedel i kommande 
upphandlingar gällande både varu- och persontransporter. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion om fossilfria transporter 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 33 Medborgarförslag - Utred skolmaten i Ulricehamns kommun 

  
 
 
§ 33/2023  
 

Medborgarförslag - Utred skolmaten i Ulricehamns 
kommun 
Dnr 2023/82 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Niklas Bergving att det genomförs en 
undersökning på ett antal av kommunens skolor. Om det visar sig att det finns stora brister i 
skolmaten blir nästa steg att förbättra skolmaten. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag – Utred skolmaten i Ulricehamns Kommun 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 
 

Beslutet lämnas till 
Niklas Bergving 
Kommunstyrelsen 
 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2023-02-23 

Sida 12 av 35 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 34 Inkomna interpellationer och frågor 

  
 
 
§ 34/2023  
 

Inkomna interpellationer och frågor 
 
 
 

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

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

Ordförandens förslag till beslut 
Punkten ”Inkomna interpellationer och frågor” läggs till handlingarna.  
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§ 35 Svar på Interpellation - Högstadieskolornas upptagningsområden under och 

efter byggtiden för de nya skolorna 

  
 
 
§ 35/2023  
 

Svar på Interpellation - Högstadieskolornas 
upptagningsområden under och efter byggtiden för 
de nya skolorna 
Dnr 2023/59 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. Interpellationen anses vara 
besvarad och läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Kerstin Berggren (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
högstadieskolronars upptagningsområden under och efter byggtiden för de nya skolorna. 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-26. 
 

Beslutsunderlag 
1 Interpellation - Högstadieskolornas upptagningsområden under och efter byggtiden för 

de nya skolorna 
 

Ordförandens förslag till beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. Interpellationen anses vara 
besvarad och läggs till handlingarna. 
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§ 36 Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun 

(enligt inriktningsbeslut KF 2021-03-25 § 61) 

  
 
 
§ 36/2023  
 

Renovering och byggnation av högstadieskolor i 
Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 
2021-03-25 § 61) 
Dnr 2017/418 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 

inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- nybyggnation prioriteras för att ersätta lokaler i Stenbocksskolans område. 
Renovering av lokaler som, av myndighetsskäl, inte går att riva genomförs. 
Dimensioneringen är plats för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan samt 
fritidsgård.  

- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 

möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 

skolbyggnad. 

 
Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 61 att ge förvaltningen i uppdrag  

• att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 

Timmele  

• att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  

• att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare 2022-05-19 § 19 de geografiska platserna för de tre 

skolorna med två skolor i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad och en 

högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad.  

 

Delutredningarna är slutförda och den samlade bedömningen är: 

- för Stenbocksskolans område förordas renovering av Stenbocksskolan lokaler, 

innebärande att dessa kan behöva förändras och att också ytterligare ytor kan behöva 

tillskapas. Dimensionering föreslås bli plats för 450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan samt en fritidsgård. 
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- för en ny skola på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), föreslås en dimensionering 

för 375 elever, med möjlighet till framtida utbyggnad. 

- för Ätradalsskolans område förordas byggnation av en ny skola för 300 elever, jämte 

nuvarande skolbyggnad. 

 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-12 § 6 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från kommunchef 
3 221014 Rapport delutredning 2 
4 220610 Rapport delutredning 3 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 

inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- nybyggnation prioriteras för att ersätta lokaler i Stenbocksskolans område. 
Renovering av lokaler som, av myndighetsskäl, inte går att riva genomförs. 
Dimensioneringen är plats för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan samt 
fritidsgård.  

- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 

möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 

skolbyggnad. 

 
Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 

 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M), Mattias Bengtsson (SD), Mikael Dahl (C) och Sten Selin (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Mikael Levander (NU) yrkar som ändringsyrkande att det görs en fördjupad utredning kring 
transformeringsalternativet på Stenbocksskolan. 
 
Mikael Levander (NU) yrkar följande tilläggsyrkanden: 
Att det görs en fördjupad utredning kring Stockrosförslaget (Stockrosen/Solrosen) om att 
bygga en ny skola där i 3-4 våningar. 
 
Att den nya skolan som byggs i Timmele, byggs som en F-9 skola, med olika delar för F-6 och 
7-9 och vissa delar blir gemensamma som idag. 
 
Att antalet kvadratmeter vid nybyggnation av skolor höjs från föreslagna 12 m2 per elev till 
cirka 14-15 m2 per elev, allt för att skapa tillräckligt med utrymme för att få till mer 
ändamålsenliga lokaler för både elever och personal och att en större hänsyn kan tas till 
elever i behov av särskilt stöd. 
 
Matthias Nordgren (V) yrkar som ändringsyrkande att ändamålsenlighet i befintligt 
byggnadskomplex prioriteras för Stenbocksskolans område. Transformation och renovering 
för att uppnå detta genomförs. Byggnader som saknar ändamålsenliga, kulturhistoriska, 
arkitektoniska eller konstnärliga värden kan rivas. Dimensioneringen är plats för 450 elever 
plus 25 elever i grundsärskolan samt fritidsgård. 
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Kerstin Berggren (MP), Ruza Källström (S) och Klas Redin (S) yrkar bifall till Matthias 
Nordgrens (V) ändringsyrkande.  
 

Ajournering  
Mötet ajourneras klockan 21:30 – 21:40.  
 

Beslutsgång 
Ordförande förklarar vilka yrkandet han uppfattat som ändringsyrkanden och 
tilläggsyrkanden. Han förklarar att han kommer ta upp varje stycke från kommunstyrelsens 
förslag till beslut för sig som han kommer ställa mot ändringsyrkandena. Sist kommer han 
att ta upp tilläggsyrkandena.   
 
Ordförande börjar med att fråga om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut, första stycket, Matthias Nordgrens (V) ändringsyrkande eller Mikael 
Levanders (NU) ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 
Ordförande förklarar att huvudförslaget är kommunstyrelsens förslag till beslut, första 
stycket, och att han kommer ställa Matthias Nordgrens (V) ändringsyrkande mot Mikael 
Levanders (NU) ändringsyrkande för att få fram ett motförslag. 
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för Matthias Nordgrens (V) förslag 
Nej-röst för Mikael Levanders (NU) förslag 
 
Omröstningsresultat  
Med 13 ja-röster, 8 nej-röster och 28 som avstår har kommunfullmäktige beslutat att 
Matthias Nordgrens (V) förslag är motförslag mot kommunstyrelsens förslag till beslut, 
första stycket. 
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Wiktor Öberg  M   X  
Anette Hellqvist M   X 
Sebastian Gustavsson M   X 
Leif Lemke M   X 
Jessica Bjurén M   X 
David Molarin M   X 
Sören Johansson  M   X 
Jan Holmin M   X 
Margareta Juliusson M   X 
Klas Redin S X   
Leif Dahl S X   
Daniel Claesson S X   
Tommy Mårtensson S X   
Ruza Källström S X   
Per-Ola Johansson S X   
Kari Isomaa S X   
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Anna Vallin S X   
Mattias Green-Andersson S X   
Sten Selin L   X 
Ireen Wolter L   X 
Ziad Makrous C   X 
Mikael Dahl C   X 
Liselotte Andersson C   X 
Elin Andersson C   X 
Börje Eckerlid C   X 
Ann Stockzelius  C   X 
Jan-Olof Sundh V X   
Matthias Nordgren V X   
Kerstin Berggren MP X   
Frida Edberg KD   X 
Per-Ove Ståhlbrand  KD   X 
Cristina Bernevång KD X   
Mattias Bengtsson SD   X 
Bengt Bogren  SD   X 
Peter Nilsson SD   X 
Jan-Henric Henningson SD   X 
Elisabeth Nilsson SD   X 
Aila Kiviharju SD   X 
Mikael Clarke SD   X 
Ingemar Gustafsson SD   X 
Mikael Levander NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Markus Håkansson NU  X  
Micael Engström NU  X  
Keijo Tuomisto NU  X  
Peter Edström NU 

 
X  

Roland Karlsson, ordf. C   X 
 
Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut, första stycket. 
Nej-röst för Matthias Nordgrens (V) förslag. 
 
Omröstningsresultat  
Med 29 ja-röster och 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut, första stycket.  
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Wiktor Öberg  M X   
Anette Hellqvist M X   
Sebastian Gustavsson M X   
Leif Lemke M X   
Jessica Bjurén M X   
David Molarin M X   
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Sören Johansson  M X   
Jan Holmin M X   
Margareta Juliusson M X   
Klas Redin S  X  
Leif Dahl S  X  
Daniel Claesson S  X  
Tommy Mårtensson S  X  
Ruza Källström S  X  
Per-Ola Johansson S  X  
Kari Isomaa S  X  
Anna Vallin S  X  
Mattias Green-Andersson S  X  
Sten Selin L X   
Ireen Wolter L X   
Ziad Makrous C X   
Mikael Dahl C X   
Liselotte Andersson C X   
Elin Andersson C X   
Börje Eckerlid C X   
Ann Stockzelius  C X   
Jan-Olof Sundh V  X  
Matthias Nordgren V  X  
Kerstin Berggren MP  X  
Frida Edberg KD X   
Per-Ove Ståhlbrand  KD X   
Cristina Bernevång KD X   
Mattias Bengtsson SD X   
Bengt Bogren  SD X   
Peter Nilsson SD X   
Jan-Henric Henningson SD X   
Elisabeth Nilsson SD X   
Aila Kiviharju SD X   
Mikael Clarke SD X   
Ingemar Gustafsson SD X   
Mikael Levander NU  X  
Annie Faundes NU  X  
Mats Bogren NU  X  
Charlotta Sunding NU  X  
Markus Håkansson NU  X  
Micael Engström NU  X  
Keijo Tuomisto NU  X  
Peter Edström NU 

 
X  

Roland Karlsson, ordf. C X    
 

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

Beslutsgång 
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Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut, andra och tredje stycket, och finner att så är fallet. 
 
Ordförande tar sedan upp tilläggsyrkandena från Mikael Levander (NU).  
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tillägssyrkandet om att den 
nya skolan som byggs i Timmele, byggs som en F-9 skola, med olika delar för F-6 och 7–9 och 
vissa delar blir gemensamma som idag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat 
att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tillägssyrkandet om att det 
görs en fördjupad utredning kring Stockrosförslaget (Stockrosen/Solrosen) om att bygga en 
ny skola där i 3–4 våningar. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet. 
 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tillägssyrkandet om att antalet 
kvadratmeter vid nybyggnation av skolor höjs från föreslagna 12 m2 per elev till cirka 14-15 
m2 per elev, allt för att skapa tillräckligt med utrymme för att få till mer ändamålsenliga 
lokaler för både elever och personal och att en större hänsyn kan tas till elever i behov av 
särskilt stöd. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 
 

Reservation 
Nya Ulricehamn reserverar sig mot besluten till förmån för egna förslag.  

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kommunchef 
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§ 37 Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

  
 
 
§ 37/2023  
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2023-02-02 § 40 
2 Tjänsteskrivelse 2022-12-27 från kommunchef 
3 Protokollsutdrag § 100 221209 Verksamhetsplan och budget 2023 
4 Verksamhetsplan och budget 2023 - beslutad 

 

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

Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
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§ 38 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - införande av e-förslag 

  
 
 
§ 38/2023  
 

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

 
 

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 Kommunstyrelsens beslut 2023-02-02 § 41 
2 Tjänsteskrivelse 2022-12-12 från kanslichef  
3 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
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. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Liselotte Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunikationschef 
Författningshandboken 
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§ 39 Återremitterat ärende val till STUBO 

  
 
 
§ 39/2023  
 

Återremitterat ärende val till STUBO 
Dnr 2022/737 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
För tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till styrelsen 
för STUBO: 
 
1. Roland Karlsson (C) 
2. Per-Ola Johansson (S) 
3. Leif Lemke (M) 
4. Bobo Holmgren (SD) 
5. Dario Mihajlovic (NU) 
 
En representant ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Roland Karlsson (C) till ordförande och Per-Ola Johansson (S) till vice 
ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorvalet, utse Bengt-Olof Magnusson (C) till lekmannarevisor för STUBO och Johnas 
Drakpil (NU) till ersättare.  
 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för STUBO ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter.  
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare. Dessa utses ur 
kretsen av kommunens valda revisorer.  
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-12-15 § 275. 
 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 val till STUBO 

 

Valberedningens förslag till beslut 
För tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till styrelsen 
för STUBO: 
 
1. Roland Karlsson (C) 
2. Per-Ola Johansson (S) 
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3. Leif Lemke (M) 
4. Bobo Holmgren (SD) 
5. Dario Mihajlovic (NU) 
 
En representant ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Roland Karlsson (C) till ordförande och Per-Ola Johansson (S) till vice 
ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorvalet, utse Bengt-Olof Magnusson (C) till lekmannarevisor för STUBO och Johnas 
Drakpil (NU) till ersättare.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar att Dario Mihajlovic (NU), tidigare ordförande i STUBO:s 
styrelse, utses till vice ordförande för att få en bättre kontinuitet i presidiet och styrelsen. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar att utse Roland Karlsson (C) till 
ordförande och finner att så är fallet. Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige 
utser Per-Ola Johansson (S) eller Dario Mihajlovic (NU) till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att utse Per-Ola Johansson (S) till vice ordförande. 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 
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§ 40 Återremitterat ärende val till Ulricehamns Energi AB 

  
 
 
§ 40/2023  
 

Återremitterat ärende val till Ulricehamns Energi AB 
Dnr 2022/738 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, 
utse följande personer till styrelsen för UEAB: 
 
1. Lars Holmin (M) 
2. Börje Enander (S) 
3. Sten Selin (L) 
4. Johan Helmrot (NU) 
 
Två representanter ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Lars Holmin (M) till ordförande och Börje Enander (S) till vice 
ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorvalet, utse Ingrid Isaksson (S) till lekmannarevisor för UEAB och Ingvar Ideström (M) 
till ersättare.  
 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Ulricehamns Energi AB (UEAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 och 
högst 9 ledamöter. Två av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från näringslivet.  
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Dessa utses ur 
kretsen av kommunens valda revisorer.  
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-12-15 § 276. 
 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 6 val till Ulricehamns Energi AB 

 

Valberedningens förslag till beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, 
utse följande personer till styrelsen för UEAB: 
 
1. Lars Holmin (M) 
2. Börje Enander (S) 
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3. Sten Selin (L) 
4. Johan Helmrot (NU) 
 
Två representanter ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Lars Holmin (M) till ordförande och Börje Enander (S) till vice 
ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorvalet, utse Ingrid Isaksson (S) till lekmannarevisor för UEAB och Ingvar Ideström (M) 
till ersättare.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar: 
 
Att antalet politiskt tillsatta ledamöter i styrelsen i UEAB utökas till fem personer (enligt 
valberedningens förslag på kommunfullmäktige i december) under innevarande 
mandatperiod för att bättre spegla valresultatet, minska sårbarheten samt få en ökad politisk 
insyn.  
 
Att de fem ledamöter som av valberedningen var föreslagna till UEAB:s styrelse på 
kommunfullmäktige i december väljs. 
 
Wiktor Öberg (M) yrkar avslag på Mikael Levanders (NU) yrkanden. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer valberedningens förslag till beslut, att det ska vara fyra politiska 
representanter i styrelsen i UEAB, mot Mikael Levanders (NU) yrkande om att det ska vara 
fem politiska representanter i styrelsen i UEAB mot varandra. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt valberedningens förslag till beslut. 
  
I och med detta beslut faller Mikael Levanders (NU) andra yrkande om  
att de fem ledamöter som av valberedningen var föreslagna till UEAB:s styrelse på 
kommunfullmäktige i december väljs. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar att Johan Helmrot, tidigare ordförande, utses till vice 
ordförande för att få en bättre kontinuitet i presidiet och styrelsen.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Holmin (M) till 
ordförande och finner att så är fallet. Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige 
utser Börje Enander (S) eller Johan Helmrot (NU) till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att utse Börje Enander (S) till vice ordförande. 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2023-02-23 

Sida 27 av 35 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 Återremitterat ärende val till Näringsliv Ulricehamn AB 

  
 
 
§ 41/2023  
 

Återremitterat ärende val till Näringsliv Ulricehamn 
AB 
Dnr 2022/739 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, 
utse följande personer till styrelsen för NUAB: 
 
1. Erik Öhlund (C) 
2. Kari Isomaa (S) 
3. Stein Erik Norderhaug (M) 
 
Tre representanter ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Erik Öhlund (C) till ordförande och Kari Isomaa (S) till vice ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet, utse Ingvar Ideström (M) till lekmannarevisorer för NUAB och Bengt-Olof 
Magnusson (C) till ersättare.  
 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 
och högst 9 ledamöter. Tre av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från 
näringslivet.  
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Dessa utses ur 
kretsen av kommunens valda revisorer. 
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-12-15 § 277.  
 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-23 § 7 val till Näringsliv Ulricehamn AB 

 

Valberedningens förslag till beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, 
utse följande personer till styrelsen för NUAB: 
 
1. Erik Öhlund (C) 



 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 

2023-02-23 

Sida 28 av 35 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

2. Kari Isomaa (S) 
3. Stein Erik Norderhaug (M) 
 
Tre representanter ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Erik Öhlund (C) till ordförande och Kari Isomaa (S) till vice ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet, utse Ingvar Ideström (M) till lekmannarevisorer för NUAB och Bengt-Olof 
Magnusson (C) till ersättare.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) yrkar:  
 
Att antalet politiskt tillsatta ledamöter i styrelsen i NUAB utökas till fem personer (enligt 
valberedningens förslag på kommunfullmäktige i december) under innevarande 
mandatperiod för att bättre spegla valresultatet, minska sårbarheten samt få en ökad politisk 
insyn. 
 
Att de fem ledamöter som av valberedningen var föreslagna till NUAB:s styrelse på 
kommunfullmäktige i december väljs. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer valberedningens förslag till beslut, att det ska vara tre politiska 
representanter i styrelsen i NUAB, mot Mikael Levanders (NU) yrkande om att det ska vara 
fem politiska representanter i styrelsen i NUAB mot varandra. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt valberedningens förslag till beslut. 
  
I och med detta beslut faller Mikael Levanders (NU) andra yrkande om  
att de fem ledamöter som av valberedningen var föreslagna till NUAB:s styrelse på 
kommunfullmäktige i december väljs. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 
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§ 42 Val av ombud och ersättare till årsmöte för Vattenrådet Vänerns sydöstra 

tillflöden 

  
 
 
§ 42/2023  
 

Val av ombud och ersättare till årsmöte för 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
Dnr 2022/754 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ombud och ersättare till årsmöte för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 
2023-2026 utses:  
 
Ombud 
Martin Brandhill (L) 
 
Ersättare 
Ove Claesson (MP) 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud och en ersättare till årsmöte för Vattenrådet 
Vänerns sydöstra tillflöden för åren 2023-2026. 
 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 9 Val av ombud och ersättare till årsmöte 

för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 

 

Valberedningens förslag till beslut 
Till ombud och ersättare till årsmöte för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 
2023-2026 utses:  
 
Ombud 
Martin Brandhill (L) 
 
Ersättare 
Ove Claesson (MP) 

 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
Kansliet 
Lön
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§ 43 Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns 

sydöstra tillflöden 

  
 
 
§ 43/2023 
 

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
Dnr 2022/754 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 
2023-2026 utses:  
 
Ledamot 
Inger Broberg (C) 
 
Ersättare 
Per-Ola Johansson (S) 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns 
sydöstra tillflöden för åren 2023-2026. 
 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 8 Val av ledamot och ersättare till 

styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
 

Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 
2023-2026 utses:  
 
Ledamot 
Inger Broberg (C) 
 
Ersättare 
Per-Ola Johansson (S) 

 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda  
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
Kansliet 
Lön 
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§ 44 Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2023-2027 

  
 
 
§ 44/2023  
 

Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2023-2027 
Dnr 2023/93 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2023-04-01 till och med 2027-03-31 
föreslår valberedningen följande personer:  
 
NU – Peter Edström (NU) 
NU – Lisa Åkesson (NU) 
NU – Vakant  
M – Lars Holmin (M) 
SD – Bengt Bogren (SD) 
SD – Bobo Holmgren (SD)  
 
Valet av ytterligare en huvudman från Nya Ulricehamn bordläggs till nästa möte. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse sex huvudmän i banken för perioden 2023-04-01 till och med 
2027-03-31.  
 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 10 Val av sex huvudmän till Sparbanken 

Ulricehamn 
 

Valberedningens förslag till beslut 
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2023-04-01 till och med 2027-03-31 
föreslår valberedningen följande personer:  
 
NU – Peter Edström (NU) 
NU – Lisa Åkesson (NU) 
NU – Vakant  
M – Lars Holmin (M) 
SD – Bengt Bogren (SD) 
SD – Bobo Holmgren (SD)  
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) föreslår att ärendet om ytterligare en huvudman från Nya Ulricehamn 
bordläggs till nästa möte. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet om ytterligare en 
huvudman från Nya Ulricehamn till nästa möte och finner att så är fallet.  
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Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige i övrigt beslutar enligt valberedningens 
förslag och finner att så är fallet. 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
Ulricehamns Sparbank 
De valda 
Kansliet 
Lön 
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§ 45 Val av ledamot i valberedningen och ledamot i arvodesberedningen efter 

Anna-Karin Sellberg (NU) 

  
 
 
§ 45/2023  
 

Val av ledamot i valberedningen och ledamot i 
arvodesberedningen efter Anna-Karin Sellberg (NU) 
Dnr 2023/7  

 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Lisa Åkesson (NU) utses till ledamot i valberedningen.  
 
Keijo Tuomisto (NU) utses till ledamot i arvodesberedningen. 
 

Sammanfattning 
Anna-Karin Sellberg (NU) avsade sig i en skrivelse daterad 2023-01-03 alla sina politiska 
uppdrag. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-26 bordlades ärende om 
vigselförrättare. Hon befriades från sina övriga uppdrag. Val av ny ledamot i valberedningen 
och ny ledamot i arvodesberedningen bordlades.  
 
Anna-Karin Sellberg (NU) har i skrivelse daterad 2023-01-26 meddelat att hon vill kvarstå 
som vigselförrättare.  
 
Ny ledamot i valberedningen och ny ledamot i arvodesberedningen efter Anna-Karin Sellberg 
(NU) ska dock utses.  
 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) föreslår att Lisa Åkesson (NU) utses till ledamot i valberedningen.  
 
Mikael Levander (NU) föreslår att Keijo Tuomisto (NU) utses till ledamot i 
arvodesberedningen. 
 
 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Valberedningen 
Arvodesberedningen 
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§ 46 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Inga-

Kersti Skarland 

  
 
 
§ 46/2023  
 

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns 
kommun - Inga-Kersti Skarland 
Dnr 2023/109 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Inga-Kersti Skarland (S) befrias från uppdragen. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanställning till kommunfullmäktige av 
länsstyrelsen. 
 
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen, vice beredningsledare i valberedningen och ledamot 
Gerda Stombergs Minne bordläggs till nästa möte. 

 
Sammanfattning 
I skrivelse 2023-02-13 avsäger sig Inga-Kersti Skarland (S) uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd, ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i budgetutskott, vice beredningsledare i valberedningen och 
ledamot i stiftelsen för Gerda Stombergs Minne. 
 

Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Inga-Kersti Skarland 

 

Ordförandens förslag till beslut 
Inga-Kersti Skarland (S) befrias från uppdragen. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanställning till kommunfullmäktige av 
länsstyrelsen. 
 

Förslag till beslut på mötet 
Anna Vallin (S) föreslår att val av ersättare i kommunstyrelsen, vice beredningsledare i 
valberedningen och ledamot Gerda Stombergs Minne bordläggs till nästa möte. 
 

 
 
 

Beslutet lämnas till 
Inga-Kersti Skarland 
Länsstyrelsen 
Valberedning 
Budgetutskott 
Miljö- och byggnämnden 
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Stiftelsen för Gerda Stombergs Minne 
Löneassistent 
Kansliet (2) 


