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§

Samarbetsavtal med Snösäkert
Dnr 2017/775

Sammanfattning
Ulricehamns kommun och Ulricehamns Skidklubb, under arbetsnamnet Snösäkert,
samarbetar med att anlägga och sköta konstsnöspåren och konstsnöanläggningen på
Lassalyckan. Samarbetsavtalet är upprättat för att klarlägga ägande-, drift- och
ansvarsfördelning. Avtalet föreslås ersätta tidigare avtal från 2011 med dnr 2011.0815.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2017-12-14 från servicechef
Samarbetsavtal med Snösäkert 2017
Konstsnöspår 2017

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Samarbetsavtal mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Skidklubb, under
arbetsnamnet Snösäkert, godkänns.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-12-14

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med Snösäkert
Diarienummer 2017/775, löpnummer 4729/2017

Sammanfattning
Ulricehamns kommun och Ulricehamns Skidklubb, under arbetsnamnet Snösäkert,
samarbetar med att anlägga och sköta konstsnöspåren och konstsnöanläggningen på
Lassalyckan. Samarbetsavtalet är upprättat för att klarlägga ägande-, drift- och
ansvarsfördelning. Avtalet föreslås ersätta tidigare avtal från 2011 med dnr 2011.0815.
Förslag till avtal bifogas.

Förvaltningens förslag till beslut
Samarbetsavtal mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Skidklubb, under
arbetsnamnet Snösäkert, godkänns.

Ärendet
Ulricehamns kommun och Ulricehamns Skidklubb, under arbetsnamnet Snösäkert,
samarbetar med att anlägga och sköta konstsnöspåren och konstsnöanläggningen på
Lassalyckan. Snösäkert är en sammanslutning av föreningarna Tvärreds IF, Grönahögs IK,
Redvägs SK och Ulricehamns IF. Samarbetsavtalet är upprättat för att klarlägga ägande-,
drift- och ansvarsfördelning och ett förslag på revidering av det tidigare avtalet har
upprättats. Avtalet föreslås ersätta tidigare avtal från 2011 med dnr 2011.0815. Syftet med
revideringen är att renodla avtalet till att endast gälla förhållanden för konstsnöanläggningen
vad gäller ägande, drift och underhåll. Avtalet bygger på konceptet att verksamheten sker i ett
nära samarbete mellan kommunen och föreningslivet.
Snösäkert ansvarar för att utföra all drift och skötsel av anläggningen genom ideellt arbete i
enlighet med upprättade drift och skötselanvisningar. Som ekonomisk ersättning äger
Snösäkert rätt att ta ut en spåravgift för nyttjande av skidspåren med undantag av spåren på
golfbanan. Kommunen äger anlagda spår, konstsnöanläggningen samt svarar för kostnader
för all drift av konstsnöanläggningen, drift och skötsel och underhåll av pumphus. Förslag till
avtal bifogas.

Beslutsunderlag
1
2

Samarbetsavtal med Snösäkert 2017
Konstsnöspår 2017

Beslut lämnas till
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
Ulricehamns Skidklubb, Snösäkert

Isabelle Wikström
Servicechef

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid

Lena Molander
Fritidskonsulent
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service
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Samarbetsavtal som reglerar ägande, drift- och ansvarsfördelning för
kommunens konstsnöanläggning vid Lassalyckan

Bakgrund
Ulricehamns kommun och Ulricehamns skidklubb under arbetsnamnet ”Snösäkert” bedriver
arbete med att anlägga och sköta konstsnöanläggningen på Lassalyckan. Snösäkert består av
en sammanslutning av föreningarna Tvärreds IF, Grönahögs IK, Redvägs SK och
Ulricehamns IF. Konstsnöanläggningen är belägen inom kommunens fastighet Ulricehamn
Sanatorieskogen 1:3.
Ändamål
Målet med avtalet är att konstsnöspåret ska ge förutsättning för ett brett nyttjande av
skidanläggningen för olika målgrupper. För tävlingsverksamhet i yttersta världselit,
nationella tävlingar, klubbtävlingar, motionsskidåkning samt skidåkning ur ett brett
folkhälsoperspektiv. Skidsporten utvecklas positivt och bidrar till att marknadsföra
Ulricehamns kommun och att utveckla Lassalyckan till ett ledande skidcentrum i södra
Sverige. Avtalet bygger på konceptet att verksamheten sker i nära samarbete mellan
kommunen och föreningslivet. Idrottsanläggningen Lassalyckan ska vara ett idrotts- och
rekreationscentrum för alla, från motionär till elit. Karta över konstsnöspårets sträckning
finns med som bilaga till avtalet.

För att klarlägga ägande-, drift- och ansvarsfördelning har följande avtal upprättats mellan
parterna.

1 Parter
212000-1579 Ulricehamns kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, verksamhet kultur och
fritid, 523 86 Ulricehamn, nedan kallad verksamhet kultur och fritid.
865500-9473 Ulricehamns Skidklubb, c/o Lars-Åke Thor, Box 85, 520 43 Åsarp, nedan
kallad Snösäkert.

2 Avtalstid
Avtalstiden är tre år räknat från månadsskiftet efter det att detta avtal har godkänts av
kommunstyrelsen i Ulricehamn och beslutet vunnit laga kraft
Avtalstiden ska vara 2018-02-01 till 2021-01-31
Sker ingen uppsägning från någon av parterna senast sex månader före avtalstidens slut
förlängs avtalet med tre år i taget.

3 Arbetsfördelning mellan parterna
Kommunen äger marken och konstsnöanläggningen samt svarar kostnadsmässigt för drift
och underhåll av dessa, inklusive preparering av skidspåren inom området med anställd
personal eller anlitade entreprenörer. Verksamhet kultur och fritid bedriver spårpreparering
under tiden 1/12 - 31/3 med en heltidsresurs. Utöver verksamhet kultur och fritids
arbetsinsatser krävs aktiva stödinsatser från Snösäkert vad gäller spårpreparering.
Verksamhet kultur och fritid avgör efter samråd med Snösäkert prioriteringsordningen för
respektive spårs färdigställande. Konstsnöspåret och golfbanan har samma prioritet om det
finns natursnö. När vädret hindrar eller möjliggör avvikelser från normaldrift (1/12 – 31/3)
för snötillverkning fattas vid behov nya beslut av verksamhet kultur och fritid.
Snösäkert förbinder sig att svara för utförande av drift och skötsel av konstsnöanläggningen
vid snöläggning genom ideellt arbete. Detta enligt upprättade drift- och skötselanvisningar
och på det sätt som godkänns av verksamhet kultur och fritid och/eller andra myndigheter.
Snösäkert är skyldiga att omgående anmäla uppkomna fel och brister på
konstsnöanläggningen till verksamhet kultur och fritid. Även uppkomna tillbud och
personskador ska för kännedom anmälas till verksamhet kultur och fritid.
Snösäkert är skyldiga att utse en person som har huvudansvar för anläggningen och ett
valfritt antal personer som ska utgöra arbetsledare. Utsedd huvudansvarig och utsedda
arbetsledare ska ha dokumenterad kompetens att sköta anläggningen. Övriga personer får
inte arbeta vid anläggningen utan att arbetsledare finns i dess närhet. Huvudansvarig och
arbetsledare ska anmälas skriftligen till verksamhet kultur och fritid varje år i god tid före
säsongsstart. Anmälan ska tydligt ange kontaktuppgifter och åberopad kompetens. Snösäkert
har arbetsmiljöansvaret för medlemmarna i arbetet. Försäkringar hanteras under en särskild
rubrik i avtalet.
Verksamhet kultur och fritid svarar för kostnaderna för underhåll av konstsnöanläggningen
inom Lassalyckan. Även framtida investeringar i utökning av konstsnöanläggningen övergår
med automatik i kommunens ägo. Detta oavsett finansieringsmodell.
I budget finns varje år ca 200 tkr avsatta som ska täcka kostnader för skötsel och underhåll
av konstsnöanläggningen. Här kan också nyinköp och andra åtgärder inrymmas. Varje inköp
eller åtgärd ska godkännas och utföras av verksamhet kultur och fritid. Större inköp,
reinvesteringar och nyinvesteringar i området ska behandlas i enlighet med den kommunala
budgetprocessen.
Snösäkert äger, svarar för och bekostar drift, skötsel och underhåll av två fyrhjulingar som
används i verksamheten. Dessa ska kunna stå till förfogande för arbete i området som utförs
av verksamhet kultur och fritids personal.
Snösäkert är skyldiga att löpande lämna information om anläggningens drift, underhåll och
funktion till utsedd kontaktperson inom verksamhet kultur och fritid.

4 Spåravgifter
Snösäkert har rätt att ta ut avgifter av allmänheten för åkning i skidspåren. Detta för att täcka
kostnader och ersättning för den ideella arbetsinsatsen i samband med snöläggning av

spåren. Spåravgiften bestäms av Snösäkert efter dialog och godkännande av verksamhet
kultur och fritid. Parterna är överens om att avgift inte får tas ut för skidspåren på golfbanan
inom fastighet Sanatorieskogen 1:39. Snösäkert ska årligen till verksamhet kultur fritid och
redovisa sina kostnader och bruttointäkter samt efter avslutad säsong redovisa antalet
försålda dagkort, säsongskort, nyttjandedagar, funktionärstimmar, marknadsföringsinsatser
och övriga utgifter. Snösäkert svarar själva för och bekostar administrationen för avgifterna
och kontrollen av besökarna. Snösäkert ansvarar för att lämpliga och effektiva betalningssätt
finns för att underlätta för besökarnas betalning. Parterna är överens om att vid organiserad
skidåkning i kommunens regi får spåravgift inte tas ut.

5 Marknadsföring
Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, marknadsför anläggningen i sitt informationsmaterial och
andra kanaler gällande turism, idrottsturism. Om Snösäkert utarbetar kompletterande
marknadsföringsinsatser skall det av denna tydligt framgå att kommunen är ägare av
anläggningen och att driften sker i samarbete mellan föreningen och kommunen.

6 Bevattningsdammar
Parterna är överens om att de tre bevattningsdammar inom Sanatorieskogen 1:3 är
kommunens egendom. För drift, skötsel och underhåll av dammarna svarar verksamhet
kultur och fritid. Snösäkert är ansvariga för att länsstyrelsens krav angående överledning av
vatten mellan dammarna måste följas, enligt nedan
Kommunen ska i samband med överledning av vatten från andra magasin säkerställa att
vattenmagasinet vid damm 1 inte kan brädda på ett sätt som kan skada andra intressen.
Damm 1 ska enbart fyllas på med pumpvatten från andra vattenmagasin då det finns
behov av konstsnötillverkning
Journalföring över pumpning av vatten från andra vattenmagasin till damm 1 ska ske
fortsättningsvis. Där ska datum, tidpunkt och vattenmängd som pumpats anges. Journalen
ska på begäran kunna redovisas för tillsynsmyndighet.
Eventuellt uttag av ledningsvatten för konstsnötillverkning får endast ske undantagsvis och
efter godkännande av verksamhet kultur och fritid. Extra vattenuttag bekostas av Snösäkert.

7 Snöplats
Parterna är överens om att anlagd plats för snöförvaring vid damm 3 är kommunens
egendom. Snösäkert ansvarar för drift, skötsel och underhåll av snölagring. Det är Snösäkert
som ansvar att hanteringen sker på det sätt som godkänts av kommunen eller andra
myndigheter.

8 Pumphus
Pumphuset vid damm 1 ägs av kommunen som också svarar för skötsel och underhåll.
Snösäkert ansvarar för daglig tillsyn under driftsperioden 1/12 - 31/3.

9 Skog och naturvård
Uppstår behov av åtgärder på spår och konstsnöanläggning som medför borttagning av träd
och buskar ska detta ske genom verksamhet kommunservice, park och skog.
Vid utkörning av virke måste försiktighet tas för att spår och nedgrävda rör till
konstsnöanläggningen inte ska ta skada. Skulle skada på vägar, spår och rördragningar
uppstå är verksamhet kommunservice skyldig att återställa spår och rör i ursprungligt skick.
Virkestransporter i området får inte ske under tiden 1 november till 31 mars där spår kan ta
skada.

10 Försäkringar
Snösäkert förbinder sig att ansvara för att erforderliga försäkringar finns för ideellt arbetande
medlemmar vid snöläggning och annan verksamhet i området.

11 Maskinhallens nyttjande
Maskinhallen ägs av kommunen som svarar för drift, skötsel och underhåll. Hallen ska
endast nyttjas för förvaring av pistmaskin, slangar och annan utrustning som används i
snötillverkning. Verksamhet kultur och fritid har rätt att besluta om att materiel som inte
används vid snötillverkning flyttas till andra lokaler. Detta för att säkerställa en trygg och
säker arbetsmiljö för alla parter.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

Ulricehamn 2017-

Ulricehamn 2017-

Ulricehamns kommun

Ulricehamns skidklubb

_______________________
Lena Moritz
Verksamhetschef Kultur och Fritid

_______________________
Lars-Åke Thor
Ordförande

Konstsnöspår 2017
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Förslag till fördelning av 2016 års ansökningar för
kostnadskrävande projekt över 500 tkr
Dnr 2016/255

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag utdelas till
kostnadskrävande projekt över 500 tkr. Fem projektansökningar har inkommit till
förvaltningen och ansökan om bidrag uppgår till 4 126 781 kr. Förvaltningen föreslår att
ansökningar om bidrag för kostnadskrävande projekt för 2016 avslås då medel för bidrag inte
har kunnat inrymmas i budgetprocessen för 2018.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2016-05-26 från servicechef
Ansökningar kostnadskrävande projekt 2016

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökningar om bidrag för kostnadskrävande projekt för 2016 avslås med hänvisning till att
medel för bidrag inte har kunnat inrymmas i budgetprocessen 2018.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2016-05-26

Tjänsteskrivelse Förslag till fördelning av 2016 års
ansökningar för kostnadskrävande projekt över
500 tkr
Diarienummer 2016/255, löpnummer 1504/2016

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag utdelas till
kostnadskrävande projekt över 500 tkr. Fem projektansökningar har inkommit till
förvaltningen och ansökan om bidrag uppgår till 4 126 781 kr. Förvaltningen föreslår att
ansökningar om bidrag för kostnadskrävande projekt för 2016 avslås då medel för bidrag inte
har kunnat inrymmas i budgetprocessen för 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökningar om bidrag för kostnadskrävande projekt för 2016 avslås med hänvisning till att
medel för bidrag inte har kunnat inrymmas i budgetprocessen 2018.

Ärendet
Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag utdelas till
kostnadskrävande projekt över 500 tkr, till inventarieanskaffningar, nyanläggningar samt
reparations- och förbättringsarbeten. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-29, § 146/2016,
om riktlinjer för bidragsformen, vilka är vägledande vid bidragsgivningen.
Bidragsnivån uppgår enligt huvudregeln till 50 % av kommunstyrelsen godkända kostnader.
I de fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, exempelvis från Boverket, kan den
kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening
med minst 20 % av totalkostnaden. Projektet skall påbörjas senast två år efter att det
beviljats bidrag, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det
enskilda fallet. Utbetalning ska ske när respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i
fråga har att anmäla detta till kommunen.
Ansökningarna ska vara inlämnade senast 15 mars och inom denna tid hade ansökningar till
fem projekt inkommit. Total kostnad för projekten uppgår till 8 253 563 kr, vilket innebär att
ansökan om bidrag uppgår till 4 126 781 kr. Samtliga ansökningar framgår av bilagd
sammanställning och ansökningarna i sin helhet finns också bifogade.
Förvaltningen föreslår att ansökningar om bidrag för kostnadskrävande projekt för 2016
avslås då medel för bidrag om 4 126 781 kr inte har kunnat inrymmas i budgetprocessen för
2018.

Beslutsunderlag
1

Ansökningar kostnadskrävande projekt 2016

Beslut lämnas till
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
Ekonomichef
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Isabelle Wikström
Servicechef

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid

Tomas Dahl
Fritidsintendent
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service

Kostnadskrävande Projekt XL 2016

A.nr
1
2
3
4
5

Förening
Ulricehamns Brukshundsklubb
Ulricehamnsbygdens Ridklubb
Ulricehamns Golfklubb
Dansklubben Buggie
Pingstförsamlingen i Ulricehamn

Bilaga 1

Projekt
Köp av innomhushall och renovering
Bygga lösdriftsanläggning
Inköp av gräsklippare
Inköp av fastighet
Helt nytt tak
Totalt:

Kostnad Bidrag 50% Övrigt
2 004 500 1 002 250
1 106 250
553 125
822 000
411 000
3 200 000 1 600 000
1 120 813
560 406
8 253 563 4 126 781
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§

Förslag till fördelning av 2017 års ansökningar för
kostnadskrävande projekt över 500 tkr
Dnr 2017/405

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag utdelas till
kostnadskrävande projekt över 500 t kr. Två projektansökningar har inkommit till
förvaltningen och ansökan om bidrag uppgår till 28 450 000kr. Förvaltningen föreslår att
ansökningarna tas med för vidare resonemang och att riktlinjerna gällande bidrag för
kostnadskrävande projekt över 500 tkr ses över.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2017-10-30 från servicechef
Ansökningar kostnadskrävande projekt 2017

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökningarna tas med för vidare resonemang med respektive förening och återkommer
inom ramen för kommunens budgetprocess.
Förvaltningen får i uppdrag att se över riktlinjerna gällande bidrag för kostnadskrävande
projekt över 500 tkr.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-10-30

Tjänsteskrivelse Förslag till fördelning av 2017 års
ansökningar för kostnadskrävande projekt över
500 tkr
Diarienummer 2017/405, löpnummer 4349/2017

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag utdelas till
kostnadskrävande projekt över 500 t kr. Två projektansökningar har inkommit till
förvaltningen och ansökan om bidrag uppgår till 28 450 000kr. Förvaltningen föreslår att
ansökningarna tas med för vidare resonemang och att riktlinjerna gällande bidrag för
kostnadskrävande projekt över 500 tkr ses över.

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökningarna tas med för vidare resonemang med respektive förening och återkommer
inom ramen för kommunens budgetprocess.
Riktlinjerna gällande bidrag för kostnadskrävande projekt över 500 tkr ses över.

Ärendet
Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag utdelas till
kostnadskrävande projekt över 500 t kr, till inventarieanskaffningar, nyanläggningar samt
reparations- och förbättringsarbeten. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-29, § 146/2016,
om riktlinjer för bidragsformen, vilka är vägledande vid bidragsgivningen.
Bidragsnivån uppgår enligt huvudregeln till 50 % av kommunstyrelsens godkända kostnader.
I de fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, exempelvis från Boverket, kan den
kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening
med minst 20 % av den totala kostnaden. Projektet skall påbörjas senast två år efter att det
beviljats bidrag, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det
enskilda fallet. Utbetalning ska ske när respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i
fråga har att anmäla detta till kommunen.
Ansökningarna ska vara inlämnade senast 15 mars och inom denna tid hade ansökningar till
två projekt inkommit. Total kostnad för de två projekten uppgår till 56 900 000 kr, vilket
innebär att ansökan om bidrag uppgår till 28 450 000kr. Samtliga ansökningar framgår av
bilagd sammanställning och ansökningarna i sin helhet finns också bifogade.
Då förvaltningen ser att projekten är av vikt för föreningslivet i kommunen men inget av de
två projekten har kunnat inrymmas i budgetprocessen för 2018 föreslås att ansökningarna
tas med för vidare resonemang med respektive förening. Frågan återkommer därmed framåt,
inom ramen för kommunens budgetprocess.
Utifrån svårigheter att inrymma bidragsansökningar i kommunens budgetprocess föreslår
förvaltningen en översyn av riktlinjerna gällande bidrag för kostnadskrävande projekt över
500 tkr.

Beslutsunderlag
1

Ansökningar kostnadskrävande projekt 2017
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Beslut lämnas till
Södra Ving IF
Ulricehamnsbygdens ridklubb
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Isabelle Wikström
Servicechef

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid

Tomas Dahl
Fritidsintendent
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service

Kostnadskrävande Projekt XL 2017

A.nr Förening
1 Södra Vings IF
2 Ulricehamnsbygdens Ridklubb

Bilaga 1

Projekt
Ny Idrottsplats

Kostnad
25 900 000
31 000 000
Totalt: 56 900 000

Bidrag 50% Övrigt
12 950 000
15 500 000
28 450 000

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2018-01-25
Sida 1 av 1

§

Begäran om driftbidrag för inomhushall för hundar
Dnr 2016/622

Sammanfattning
Ulricehamns brukshundsklubb har i en skrivelse sökt driftbidrag till den inomhushall för
hundar som föreningen har köpt och iordningställt. Köpet innebär en utveckling av
föreningen då kurser nu kan anordnas under hela året. Förvaltningen ser att ett driftbidrag
till inomhushallen för hundar bör jämföras med de driftbidrag som ges till UIFKs fotbollshall
och till Boulehallen. Utifrån den jämförelsen föreslår förvaltningen ett driftbidrag till
inomhushallen för hundar på 120 tkr per år, vilket motsvarar 109 kr/kvm.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2017-08-11 från servicechef
Begäran om driftbidrag för inomhushall i Kinnared för hundar
Inkommen komplettering till ansökan om driftbidrag

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Bevilja Ulricehamns brukshundsklubb 120 tkr i årligt driftbidrag till föreningens
inomhushall.
Finansiering 2018 sker inom verksamhet kultur och fritids befintliga budget. För fortsatt
finansiering 2019 och framåt föreslås att verksamhet kultur och fritid tillförs 120 tkr i ökad
ram.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-08-11

Tjänsteskrivelse Begäran om driftbidrag för
inomhushall för hundar
Diarienummer 2016/622, löpnummer 5163/2017

Sammanfattning
Ulricehamns brukshundsklubb har i en skrivelse sökt driftbidrag till den inomhushall för
hundar som föreningen har köpt och iordningställt. Köpet innebär en utveckling av
föreningen då kurser nu kan anordnas under hela året. Förvaltningen ser att ett driftbidrag
till inomhushallen för hundar bör jämföras med de driftbidrag som ges till UIFKs fotbollshall
och till Boulehallen. Utifrån den jämförelsen föreslår förvaltningen ett driftbidrag till
inomhushallen för hundar på 120 tkr per år, vilket motsvarar 109 kr/kvm.

Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja Ulricehamns brukshundsklubb 120 tkr i årligt driftbidrag till föreningens
inomhushall.
Finansiering 2018 sker inom verksamhet kultur och fritids befintliga budget. För fortsatt
finansiering 2019 och framåt föreslås att verksamhet kultur och fritid tillförs 120 tkr i ökad
ram.

Ärendet
Ulricehamns brukshundsklubb har i en skrivelse sökt driftbidrag till den inomhushall för
hundar som föreningen har köpt och iordningställt. Köpet innebär en utveckling av
föreningen då kurser nu kan anordnas under hela året, vilket gör att föreningens ekonomi
blir starkare. Ulricehamns brukshundsklubb redovisar i en skrivelse investeringskostnader,
finansieringssätt, volymuppgifter och nettodriftkostnader för köpet av inomhushall. En
redovisning lämnas också över pågående och planerad verksamhet i anläggningen.
Föreningen anger att hallen är den andra i Sverige som det går att anordna tävlingar i, det
finns hallar i Borås och Skövde men de är för små för att anordna tävlingar i.
I dagsläget lämnas driftbidrag till flera olika föreningsägda anläggningar, inomhushallen för
hundar är den enda i sin kategori i kommunen, varför en lämplig bidragsnivå får prövas och
fastställas.
Förvaltningen ser att driftbidrag till inomhushallen för hundar bör jämföras med de
driftbidrag som ges till övriga hallar, det vill säga UIFKs fotbollshall och Boulehallen. UIFKs
fotbollshall har ett driftbidrag på 300 tkr per år och Boulehallen 100 tkr per år genom
särskilda politiska beslut. Vid en jämförelse av hallarna så är UIFKs fotbollshall 2 800 kvm,
Boulehallen 900 kvm och inomhushallen för hundar 1 100 kvm. UIFKs fotbollshall får
således 107 kr/kvm i bidrag och Boulehallen 111 kr/kvm. Utifrån detta sätt att räkna föreslår
förvaltningen ett driftbidrag till inomhushallen för hundar på 120 tkr per år, vilket motsvarar
109 kr/kvm.
Finansiering 2018 sker inom verksamhet kultur och fritids befintliga budget. För fortsatt
finansiering 2019 och framåt föreslås att verksamhet kultur och fritid tillförs 120 tkr i ökad
ram, såsom vid beslut gällande UIFKs fotbollshall och Boulehallen.
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Beslutsunderlag
1
2

Begäran om driftbidrag för inomhushall i Kinnared för hundar
Inkommen komplettering till ansökan om driftbidrag

Beslut lämnas till
Ulricehamns Brukshundsklubb
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Isabelle Wikström
Servicechef

Lena Moritz
Kultur- och fritidschef
Sektor service

Tomas Dahl
Fritidsintendent
Kultur och fritid
Sektor service

Ulricehamn

Till kommunstyrelsen

2016-10-19

67521"
»

i Ulricehamns Kommun!

Ulricehamns Brukshundklubb

har gjort iordning en inomhushall av ett gammalt mobbförråd

användas som träningshall för hundar. Hallen ligger i Kinnared och är uppvärmd.
Härmed ansöker Ulricehamns Brukshundklubb
driftsbidrag

för anläggningen. Beräknad årlig kostnad se bilaga.

x Cçkkuå/-t,. *“
Catharina

med organisationsnummer

Tuomisto,

Ta. L
ordförande

,"‘°'""’ "

865500-9523 om

som ska

Ulricehamns

Brukshundklubb

Beräknad årlig driftkostnad för fastigheten Kinnared 5:10

Uppvärmning

och belysning

Försäkring
Septitank/sophämtning
Snöröjning
Summa

138200

15000
8000
30000
191200

Sida

Från:

Catharina '1'uomisto (cathariita.tu0niist0@gmail.c0m)

Skickat:

22.11.2016

16:32:22

Till: Dahl Tomas
Kopia:

Ämne: Komplettering
Bifogad fil: Komplettering till ansökan om drifisbidrag fi'é11Ulricehamns bru1<shundsk1ubl).d0cx
Hej!
Jag bifogar Vår kommer vår komplettering.
Catharina
Uhicehamn

Tuom isto
Brukshundsidubb

Komplettering

till ansökan

om driftsbidrag

från Ulricehamns

brukshundsklubb!
Våra investeringskostnader

för halien
1000000

lnköp av hallar
Lagfart/Inteckning

86000

Bygglov

10000

Värmepumpar

212500

Belysning

150000

Golvbeläggning

600000
2058500

Summa

Vi har lånat 2 000 000 på Sparbanken
60 000kr

och amorteringar

på 15 år och räknar

med en räntekostnad

på 134 000 kr per år. Ovriga kostnader

på

finns redovisadei

ansökan.
Ulricehamns

många

Brukshundklubb

har ca 250 medlemmar.

går kurs hos oss. Vi är en brukshundsklubb

inom hundsport,

Vår nya inomhushall
ha kurser

i Kinnared

dra in ca 30 000

gör att vi kan utveckla

mer än vad i brukar

göra,

inte träna

att de får bättre
man kan träna
minst

ute på vintern.

I dagsläget

På grund

har vi 3 ekipage

möjligheter
inomhus

på vinter.

är populär

under

hösten

Vi kan

så har vi haft 6

Här räknar

vi med att

till och med mer.

av halka ute på vinter,

det går helt

av vår nya hall blir det helt nya möjligheter

som är kvalificerade

till SM nästa år, det gör

Naturligtvis

övriga discipliner

till träning.

160 000 mer än vad i brukar

Agilityn

ny sport växer.

efter hand.

kanske

på grund

eftersom

vår klubb ytterligare.

Redan

Flera är på gång och startar

Agility är en sport där det är skaderisk
enkelt

som är en relativt

hela året runt vilket också ger intäkter.

igång i hallen.

till träning.

växlar

men agility är den mest aktiva delen av klubben.

och växer i hela Sverige. Även Rallylydnad

kurser

Antalet

som är aktiva inom alla discipliner

gynnas

Agilitytävlingarna

i klubben

dra in. Rallylydnad

kommer

och lydnad

av att

att dra in

kommer

troligtvis

att dra in ca 10 000 till klubben.
Hallen
träna

är 11oom2
i hallen.

och kommer

Det kostar

att hyras ut till både medlemmar

3ookr/timma

att hyra hallen

och övriga som vill

och då kan man vara flera som

tränar tillsammans.
Då räknar i med att vi ska dra in ca 300 000 på uthyrning
hallen. Detta kommer att öka när vintern kommer på allvar.
Dessutom
4 tävlingar

kommer

vi att arrangera

i agility och en i rallylydnad.

agilitytävlingai'

och 4 rallytävlingar

när det gäller agilitytävlingai'
under

tävlingar

året som gått dragit

det är agilitytävling

i hallen.

Under

Vi kommer

våren kommer

också att arrangeras

så genererar

in ca 200 000 till klubben.

och ca 30 funktionärer

arbetar.

innan jul att ha haft

det utöver

tävling i lydnad.

det ett gott tillskott

av

i kassan.

4
Framför
Agilityn

Det blir långa arbetsdagar
Den sista tävlingen

allt
har
när

vi hade i klass

3 var det 680 starter

och då jobbade

fantastiskt

vara inomhus.

att kunna

Det finns en brukshundldubb

väldigt

I vår närhet

stor för att man ska kunna

finns inga inomhushallar

liten hall och i Skövde likaså.

för hundträning.

helt nya möjligheter

att utveckla

vår klubb.

Catharina

ordförande

i Ulricehamns

detta projekt

Brukshundsldubb

men den är

arrangera

officiella

I Borås finns en

Ingen av dem går att arrangera

Vi är Väldigt stolta över att vi har lyckats genomföra

Tuomisto,

Då är det

till i Sverige som har en cgen inomhushall,

inte så stor som vår. Vår är tillräckligt
tävlingar.

vi från 6.45 till 23.00 på ltvällen.

tävling

i.

och vår hall ger oss

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
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Sida 1 av 1

§

Slutredovisning av investeringar i verksamhet
fastighet 2015-2017
Dnr 2017/837

Sammanfattning
Följande investeringsprojekt överstigande 3 mnkr har genomförts inom verksamhet fastighet
under 2015-2017 och slutredovisas inom ramen för ärendet:







Totus
Bogesundsskolan ombyggnad kök idrottshall mm
Bryggor Ulricehamn
Gruppbostäderna Gunnarshill och Wallenqvistgatan
Tingsholm ombyggnad F-huset
Bogesund fritids/förskola

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7

Tjänsteskrivelse 2017-12-27 från servicechef
Totus
Bogesundsskolan ombyggnad kök idrottshall mm
Bryggor Ulricehamn
Gruppbostad Gunnarshill, Wallenqvistgatan
Tingsholm ombyggnad F-huset
Bogesunds fritids/förskola

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Slutredovisningarna godkänns.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-12-27

Tjänsteskrivelse Slutredovisning av investeringar i
verksamhet fastighet 2015-2017
Diarienummer 2017/837, löpnummer 5214/2017

Sammanfattning
Följande investeringsprojekt överstigande 3 mnkr har genomförts inom verksamhet fastighet
under 2015-2017 och slutredovisas inom ramen för ärendet:







Totus
Bogesundsskolan ombyggnad kök idrottshall mm
Bryggor Ulricehamn
Gruppbostäderna Gunnarshill och Wallenqvistgatan
Tingsholm ombyggnad F-huset
Bogesund fritids/förskola

Förvaltningens förslag till beslut
Slutredovisningarna godkänns.

Ärendet
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3 mnkr.
Följande investeringsprojekt har genomförts inom verksamhet fastighet under 2015-2017 och
slutredovisas inom ramen för ärendet:







Totus
Bogesundsskolan ombyggnad kök idrottshall mm
Bryggor Ulricehamn
Gruppbostäderna Gunnarshill och Wallenqvistgatan
Tingsholm ombyggnad F-huset
Bogesund fritids/förskola

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Totus
Bogesundsskolan ombyggnad kök idrottshall mm
Bryggor Ulricehamn
Gruppbostad Gunnarshill, Wallenqvistgatan
Tingsholm ombyggnad F-huset
Bogesunds fritids/förskola

Beslut lämnas till
Servicechef
Verksamhetschef fastighet
Ekonomi
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Isabelle Wikström
Servicechef

Crister Dahlgren
Verksamhetschef
Sektor service

Slutredovisning – Förskolan Totus vid Tingsholm
Beskrivning av projekt
Byggnation av en förskola med sex avdelningar, tillagningskök, två matsalar, större
utomhuslekyta än normalt eftersom platsen var lämplig för det. Många studiebesök
genomfördes för att hitta en byggnad som passade verksamhetens behov. Vi hittade och
utvecklade ett redan använt koncept för att korta ned projekteringstiden så att tidplanen
kunde efterlevas. Verksamheten fick en ändamålsenlig byggnad för både barn och
personal inklusive en välplanerad och komplett utemiljö, parkering och
tillgänglighetsanpassade ytor.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 §145.

Beslutade medel
31 mnkr för byggnation samt 1 mnkr för inventarier. Totalt 32 mnkr.

Upparbetat
34,8 mnkr.

Resultat/avvikelse
-2,8 mnkr.

Kommentarer - avvikelse mot kalkyl
Utgiften hade en avvikelse med 9 % och bestod av:





Högre anbud från totalentreprenör än förväntat i ursprungsbudgeten,
1,9 mnkr.
Södra parkeringens ombyggnad, 0,4 mnkr.
Ej justerad brandcellsindelning från originalritning, 0,2 mnkr.
Extra handikappanpassad toalett utifrån krav i samband med bygglov, 0,3 mnkr.

Entreprenör:
Erik Larsson bygg.

Ekonomiskt resultat
Budgeten för byggnationen var ifrån start var:
Byggherrekostnad/ Projektering
Totalentreprenörskostnad
Inventarier
Södra parkeringen
Summa

1 mnkr
29 mnkr
1 mnkr
1 mnkr
32 mnkr

1

Utfallet blev:
Lägsta anbud
Byggherrekostnad/ Projektering
Inventarier
Södra parkeringen
Oförutsett
Summa

30,9 mnkr
1 mnkr
1 mnkr
1,4 mnkr
0,5 mnkr
34,8 mnkr

Utfall efter allt är genomfört och klart blev 34,8 mnkr.

Slutbesiktningsdatum:
2015-12-10.

2

Slutredovisning – Projekt 48367, Bogesundsskolan ombyggnad kök, idrottshall
mm.
Beskrivning av projekt
Ny byggnad för tillagningskök, matsal och idrott. Ersatte gammal byggnad från 1970-talet
som inte var lämplig att bygga om och till. Den gamla byggnaden revs och därigenom
skapades mer centralt placerad skolgårdsyta och gör det möjligt för skolan att ta emot 550
elever. Byggnaden blev betydligt billigare att bygga än vad byggkostnadskalkylerna visade.
Det skapade möjligheter att skapa en attraktiv och behovsanpassad skolgård inom ramen
för beviljade medel.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 179.

Beslutade medel
49 500 tkr.

Upparbetat
50 691 tkr.

Resultat/avvikelse
-1 191 tkr.

Kommentarer - avvikelse mot beslutade medel
Tillkommande utgifter för skolgårdsombyggnaden:
-Reparation/byte av dränvattenledning runt Mellanskolan, 300 tkr
-Träplank i fastighetsgräns mot söder, 200 tkr.
-Ny asfalt 4 500 m2, 300 tkr (köptes separat via UEABs förmånliga avtal).
-Utökade markarbeten vid nedre skolan som förbättrar tillgängligheten 750 tkr.
-Indexkostnader. Anslaget 49 500 tkr beviljades i kostnadsläge år 2012.
Markentreprenaden blev färdig i augusti år 2016.

Entreprenör:
Erik Larsson Bygg AB, byggnad. Green Landscaping, skolgård

Slutbesiktningsdatum:
Byggnad 2015-04-10. Skolgård 2016-08-10.

1

Slutredovisning – Projekt – Brygga hamnen Ulricehamn
Beskrivning av projekt
Den södra bryggan i Åsunden var konstruerad med stolpar ner i vattnet som på vintern
trycktes sönder av isen. Det i kombination med röta medförde att den revs.
Ny brygga byggdes med en konstruktion som inte har kontakt med vattnet från sjön.
Omfattande markundersökningar genomfördes och det visade sig att åtgärder var
nödvändiga för att öka stabiliteten i marken om man skulle bygga en 280 meter lång
brygga. Kostnaden för markundersökningarna var höga och beslutade medel räckte till en
140 meter lång brygga. Skall man bygga de återstående 140 metrarna så blir kostnaden
betydligt högre än dem genomförda 140 metrarna, beroende på att markförstärkningar är
nödvändiga.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut 2013-12-09 § 312.

Beslutade medel
4 000 tkr.

Upparbetat
4 139 tkr.

Resultat/avvikelse
-139 tkr.

Kommentarer - avvikelse mot kalkyl
Bedömningen att medlen skulle räcka till 140 meter brygga stämde ganska bra.

Entreprenör:
Erik Larsson Bygg AB

Slutbesiktningsdatum:
2016-11-24

1

Slutredovisning – Projekt Gruppbostad Gunnarshill
Slutredovisning – Projekt Gruppbostad Villagatan
Beskrivning av projekten
Projekten avsåg att bygga två gruppboenden med 6 lägenheter vardera.
Byggnaderna är placerade på Hestervägen 1 (Gunnarshill) och Wallenqvistgatan 13.
Byggnaderna som skulle anpassas för ett särskilt behov hos dem boende krävde många
specialdetaljer. Lägenhet 5 på Hestervägen 1 byggdes som övriga men nyttjas som
personaldel.

Beslut
Beredande utskottets beslut 2015-03-19 § 5.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-28 § 104.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 § 206.

Beslutade medel
Totalt 25 000 tkr, varav 12 500 tkr för Gunnarshill och 12 500 tkr för Wallenqvistgatan.

Upparbetat
27 376 tkr.

Resultat/avvikelse
-2 376 tkr.

Kommentarer - avvikelse mot kalkyl
Anbuden var högre än beräknad budget. Kostnadsökningen efter upphandling av
entreprenad är mycket begränsad i branschjämförelse, 2 %.
Merparten av ökningen utgörs av ändringar för ytterligare boendeanpassningar, utöver
det som projekterats.
Wallenqvistgatan har merkostnader för berg och matjord om ca 460 tkr, där uppstod även
en hög anslutningskostnad för VA då det saknades anslutning till tomten om 272 tkr.
Konstnärlig utsmyckning 200 tkr och skärmväggar vid respektive uteplats 160 tkr fanns
inte med i ursprungskalkylerna.
Projektering har utförts som ett projekt för båda fastigheterna, och kostnader för denna
del har delats på två likadana byggnader.

Entreprenör:
Byggarvid AB Ulricehamn.

Slutbesiktningsdatum:
Gunnarshill 2016-08-31 respektive Wallenqvistgatan 2017-05-05.

1

Slutredovisning – Projekt – Tingsholm ombyggnad F-huset
Beskrivning av projekt
F-huset har tidigare använts som monterbyggnadslokal och teatersal. Lokalbehovet
förändrades i och med att estetiska programmet lades ned och på grund av att
vuxenutbildning och skidgymnasium växte. F-huset byggdes om för att inrymma
integrationscenter Välkomsten, nya lärosalar för vuxenutbildningens vård- och
omsorgsutbildning, skidgymnasiet samt personal- och elevutrymmen för
vuxenutbildningens lärare och elever inom vård- och omsorgsutbildningen. Lösa
inventarier ingick i projektet.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29 § 13.

Beslutade medel
5 150 tkr.

Upparbetat
5 585 tkr.

Resultat/avvikelse
-435 tkr.
Kommentarer - avvikelse mot kalkyl
Båda de inkomna anbuden låg något över budget, men väldigt nära varann. Merkostnad
för inventarier och pentry. Projektering låg över budget.

Entreprenör:
ByggArvid AB.

Slutbesiktningsdatum:
2015-10-15.

1

Slutredovisning – Bogesund fritids/förskola
Beskrivning av projekt
Omfattande ombyggnad i suterrängplan i Övre skolan. Lokalerna hade stått tomma i
många år. För att kunna lämna Gula Villan och flytta till ändamålsenliga lokaler,
anpassades outnyttjade lokaler till fritids och förskoleklass. Total ombyggnad och nya
installationer installerades i projektet.

Beslut
Beredande utskottets beslut 2015-10-22 § 19.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-24 § 274.

Beslutade medel
5 800 tkr.

Upparbetat
6 754 tkr.

Resultat/avvikelse
-954 tkr.

Kommentarer - avvikelse mot kalkyl
Utfallet blev drygt 12 tkr per kvadratmeter. Rimligt med tanke på lokalernas standard
innan ombyggnad. Brister i brandskyddet medförde att vi fick se över och åtgärda
bristerna för hela byggnaden 350 tkr, merkostnad för bygg blev 400 tkr, mer inrede och
skåp 100 tkr, Smartboard 60 tkr. Entreprenadformen ändrades då inkomna anbud låg
över budget. Rivning genomfördes separat, därefter handlades el och vvs upp som en
delad entreprenad. Bygg genomfördes via ramavtal och ansvarade för samordning.
Avvikelsen blev på detta sätt mindre genom att entreprenaden genomfördes på detta sätt.

Entreprenör:
Erik Larsson Bygg AB, Bravida, Myrås El, Inneklimat i Gislaved.

Slutbesiktningsdatum:
2017-05-22.

1
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§

Revidering av kommunalt bostadstillägg för personer
med funktionsnedsättning
Dnr 2017/849

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-08 § 222 att anta regler för kommunalt bostadstillägg
för personer med funktionsnedsättning (KBF). Förvaltningen har arbetat efter reglerna för
KBF i cirka ett år och har upptäckt att vissa revideringar behöver göras. Dels görs en del
mindre ändringar i texten, som till exempel att begreppet ”makar” byts ut mot ”gifta”, och
dels föreslås en ökning av minimibeloppet samt ett förtydligande av hur utbetalning av
bostadstillägget ska ske.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2018-01-02 från socialchef
Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Revideringen av regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning
antas.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2018-01-02

Tjänsteskrivelse revidering av kommunalt
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning
Diarienummer 2017/849, löpnummer 5283/2017

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-08 § 222 att anta regler för kommunalt bostadstillägg
för personer med funktionsnedsättning (KBF). Förvaltningen har arbetat efter reglerna för
KBF i cirka ett år och har upptäckt att vissa revideringar behöver göras. Dels görs en del
mindre ändringar i texten, som till exempel att begreppet ”makar” byts ut mot ”gifta”, och
dels föreslås en ökning av minimibeloppet samt ett förtydligande av hur utbetalning av
bostadstillägget ska ske.

Förvaltningens förslag till beslut
Revideringen av regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning
antas.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-08 § 222 att anta regler för kommunalt bostadstillägg
för personer med funktionsnedsättning (KBF). Bakgrunden var att kommunen byggt och hyrt
nya bostäder både inom LSS och socialpsykiatri då det dels behövdes fler boenden och dels
för att de boenden som fanns inte nådde upp till standard. Nya boenden innebär dock högre
hyror och för att möjliggöra för målgruppen att bo i de nybyggda bostäderna fanns ett behov
av ekonomiskt stöd för att klara av att betala de högre hyrorna.
Reglerna för KBF har nu använts i cirka ett år och förvaltningen har upptäckt att vissa
revideringar behöver göras. Dels görs en del mindre ändringar, som till exempel att
begreppet makar byts ut mot gifta, och dels föreslås en ökning av minimibeloppet samt ett
förtydligande av hur utbetalningen av bostadstillägget ska ske.
Förvaltningen har sett och tagit emot synpunkter på att de personer som bor i de nya
bostäderna inte får så mycket över, trots bostadstillägget. Det beror bland annat på att
avgifter för elen inte ingår i hyran och därmed heller inte ingår i beräkningen av KBF.
I förarbeten till socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser anges att man för yngre personer,
under 65 år, med funktionsnedsättning kan beräkna en nivå som överstiger minimibeloppet
med upp till 10 procent. Det innebär att minimibeloppet blir 10 procent högre. Detta beror på
att målgruppen, enligt Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader, generellt har
högre kostnader än äldre personer.
Förvaltningen föreslår därför att en uppräkning görs om 10 procent av minimibeloppet för
personer under 65 år som beviljats KBF. Detta skulle innebära att minimibeloppet för
målgruppen höjs med 513 kronor per månad, från 5 136 kronor per månad till 5 649 kronor
per månad för en ensamstående (minimibelopp 2018).
Ekonomiska konsekvenser
Det ökade minimibeloppet kommer att innebära att kostnaden för KBF kommer att öka.
Ökningen bedöms rymmas inom verksamhetens budget.
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Lagliga konsekvenser
Enligt socialstyrelsen ska ökningen av minimibeloppet med 10 procent för personer under 65
år egentligen ske efter en individuell bedömning. Förvaltningen anser att alla som omfattas
av KBF skulle ha rätt till denna ökning och att det enbart skulle innebära en ökad
administration att hantera det som en individuell prövning. Förvaltningen föreslår därför att
kommunstyrelsen fattar ett generellt beslut om en ökning av minimibeloppet med 10 procent
för personer som har rätt till KBF och är under 65 år.

Beslutsunderlag
1

Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Beslut lämnas till
Socialchef

Magnus Andersson
Socialchef

Maria Winsten
Utredare
Sektor välfärd
Sektor välfärd
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Våra styrdokument
[Normerande]
Policy – Vår hållning, övergripande
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera
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Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
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1 Bakgrund
Målet med insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen ska främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer den omfattar, vilket
inkluderar bl.a. möjligheten att ha ett eget hem. Enligt socialtjänstlag (2001:453) är insatsen
bostad med särskild service en rättighet för individer som inte själva kan tillgodose sina
behov. I proposition 1999/93:159 framhålls att ingen annan faktor kan sägas ha så stor
betydelse för känslan av den egna integriteten som den egna bostaden. Kommuner får med
stöd av 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) lämna enskilda hushåll
ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanent
bostad.
Många personer med omfattande funktionsnedsättning tillbringar en stor del av sin dag i det
egna hemmet och för dessa personer är en god bostad mycket betydelsefull. Att skapa
förutsättningar som möjliggör för personer med funktionsnedsättning att flytta till egen
bostad är av största vikt, men bostadsbristen och de dyra boendeformerna utgör idag
betydande hinder.

2 Syfte
KBF syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få en ändamålsenlig
bostad som är lämplig utifrån individens behov. Reglerna för KBF syftar till att förtydliga de
förutsättningar som krävs för att få beviljat KBF i Ulricehamns kommun och är
förvaltningens stöd för beslut i dessa ärenden.

3 Kommunalt bostadstillägg för personer
med funktionsnedsättning
KBF är en frivillig ersättning som kommuner kan välja att betala ut för att främja ett
självständigt liv för de personer det omfattar. Det är inte lagstyrt och kommunerna har
således olika regler för tillägget och olika metoder för beräkning av det.
KBF är individuellt och utgår från personens behov av, och förutsättningar för, att få en god
bostad. Det påverkar inte hyressättningar och i kommunens nya bostäder blir hyran
marknadsmässigt bestämd. Eftersom det länge varit brist på fullvärdiga, anpassade bostäder
i kommunen ger modellen möjlighet att verkställa fler beslut om boende, trots att
nybyggnationer och renoveringar ger högre hyror. Modellen ska garantera att alla har en
miniminivå kvar att leva på och en god bostad som främjar ett självständigt liv.
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4. Regler för KBF i Ulricehamns kommun
4.1 Grundläggande
KBF kan utgå till person med funktionsnedsättning som är folkbokförd i Ulricehamns
kommun och har beslut om bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad
för vuxna enligt LSS eller SoL.
KBF ska fungera som ett komplement till försäkringskassans (FK) bostadstillägg och/eller
bostadsbidrag och dessa måste sökas i första hand. Först när hyran överstiger den maxhyra
som FK betalar ut tillägg/bidrag för kan KBF bli aktuellt.
KBF ska säkra att person med hyra som överstiger försäkringskassans maxhyra fortfarande
har det av Socialstyrelsen fastställda minimibeloppet kvar att leva på.

4.2 Gifta och sammanboende
Sambor likställs med gifta när det gäller KBF. Om det på grund av omständigheterna är
sannolikt att två personer är sambor, ska dessa likställas med sambor, om de inte kan visa att
de inte är det.
En person som är gift men stadigvarande lever åtskild från sin make likställs med en ogift
person, om inte särskilda skäl talar emot detta.
Om personen är gift eller sammanboende ska bådas inkomster och förmögenheter räknas
med och kostnaden för boendet delas lika mellan dem. Även minimibelopp att ha kvar
påverkas, enligt Socialstyrelsens årligen fastställda belopp för avgiftsberäkning

4.3 Bostad och hyra
KBF lämnas endast för bostad som i och med beslut om särskild bostad LSS/SoL anvisats
den sökande. Bostaden ska vara anpassad och ändamålsenlig med hänsyn till personens
behov. Till bostadskostnad räknas hyra inklusive uppvärmning. Hushållsel räknas inte.

4.4 Inkomster
Inkomster som tas med i beräkningen är samma som försäkringskassan inkluderar vid
beräkning av bostadstillägg;






Inkomst av tjänst
Inkomst av näringsverksamhet
Inkomst av kapital
Tillgångar
Vissa skattefria inkomster

Om personen har en förmögenhet som överstiger 100 000 kronor räknas 15 % av den
överstigande delen som inkomst. För gifta/sammanboende gäller 15 % på belopp som
överstiger 200 000 kr.

4.5 Minimibelopp
Socialstyrelsen fastställer varje år ett minimibelopp som anger vad person bör ha kvar att
leva på efter att hyra och eventuella avgifter är betalda. För personer under 65 år har
Ulricehamns kommun valt att göra en uppräkning av minimibeloppet med 10 %.
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4.6 Ansökan
En ny ansökan ska göras årligen där följande uppgifter ska bifogas:
 aktuella uppgifter om inkomst
 aktuella uppgifter om boendekostnader
 beslut om bostadstillägg och, eventuellt, särskilt bostadstillägg från försäkringskassan

4.7 Beslut
Beslutet som fattas ska vara skriftligt och det ska av beslutet framgå om ansökan avslås eller
beviljas. Det ska också framgå av beslutet, om ansökan beviljas, hur stort belopp som
kommer att utbetalas och när utbetalning kommer att ske.

4.8 Utbetalning
KBF utbetalas i förskott varje månad. Belopp som understiger 100 kronor per månad betalas
inte ut. Bostadstillägget regleras på fakturan där hyran ingår.

4.9 Omprövning
Om nya uppgifter inkommer under tiden som beslut om KBF löper, eller om
omständigheterna ändras, kan kommunen på egen hand ompröva beslutet om KBF.

4.10 Överklagan
Eftersom det inte finns en lagstadgad rätt till KBF fattas beslut utifrån dessa regler som
fastställs av kommunfullmäktige. Personen kan ta beslutet till Förvaltningsrätten som har att
ta ställning till lagligheten i beslutet, det vill säga göra en laglighetsprövning, och antingen
undanröja eller fastställa beslutet. Beslutet kan inte ändras.

4.11 Återbetalningsskyldighet
En person kan bli återbetalningsskyldig om KBF har betalats ut felaktigt, eller med felaktigt
belopp. Personen har en skyldighet att snarast anmäla förändringar i inkomst,
boendekostnader, familjesituation eller annat som kan påverka rätten till KBF, eller storleken
på KBF.
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Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2018-01-25
Sida 1 av 1

§

Svar på medborgarförslag om ytterligare basketplan
centralt i Ulricehamn
Dnr 2015/65

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Freddy Youkhanna att en basketplan
anläggs centralt i Ulricehamn. En kostnadsberäkning är gjord och uppgår till ca 300 000 kr.
Basketplanen läggs då som ett klickgolv på en iordningställd asfaltyta.
Förvaltningen anser att en placering av basketplan vid sjön är mindre lämpligt samt att
befintligt antal planer för basketspel i centralorten gör att behovet redan får anses vara
tillgodosett.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2017-06-16 från servicechef
Medborgarförslag om ytterligare basketplan centralt i Ulricehamn

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en placering vid sjön anses som mindre
lämpligt samt att antalet befintliga planer i centralorten för basketspel gör att förvaltningen
bedömer att behovet får anses vara tillgodosett.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-06-16

Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om
ytterligare basketplan centralt i Ulricehamn
Diarienummer 2015/65, löpnummer 3625/2016

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Freddy Youkhanna att en basketplan
anläggs centralt i Ulricehamn. En kostnadsberäkning är gjord och uppgår till ca 300 000 kr.
Basketplanen läggs då som ett klickgolv på en iordningställd asfaltyta.
Förvaltningen anser att en placering av basketplan vid sjön är mindre lämpligt samt att
befintligt antal planer för basketspel i centralorten gör att behovet redan får anses vara
tillgodosett.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en placering vid sjön anses som mindre
lämpligt samt att antalet befintliga planer i centralorten för basketspel gör att förvaltningen
bedömer att behovet får anses vara tillgodosett.

Ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Freddy Youkhanna att en basketplan
anläggs centralt i Ulricehamn, gärna vid sjön. Det uppges att ca 10-15 ungdomar är mycket
intresserade av att spela basket och att nuvarande spelplats vid Ulrikaskolan inte är optimal,
då underlaget upplevs som ojämnt.
Enligt en kostnadsberäkning uppgår kostnaden för en basketplan till ca 300 000 kr.
Basketplanen läggs då som ett klickgolv på en iordningställd asfaltyta.
Under ärendets beredning har kontakt tagits med sektor miljö- och samhällsbyggnad för att
inhämta deras synpunkter ur markanvändningssynpunkt. Därvid framkommer att de inte
anser att området nere vid sjön är en lämplig plats. Basketplanen i sig tar relativt stor plats
och stora ytor i området har redan tagits i anspråk för lekplats och en ny yta för utegym.
2016 anlades en basketplan vid Bogesundsskolan med allmänbelysning. Detta skedde inom
ramen för projektet med att uppgradera skolgården med en multisportplan. Basketspel är
även möjligt på multisportanläggningen vid Lassalyckan.
Förvaltningen bedömer därmed att de basketplaner som redan finns får anses vara centralt
belägna och att de tillgodoser de behov som finns gällande basketspel.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om ytterligare basketplan centralt i Ulricehamn

Beslut lämnas till
Freddy Youkhanna
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
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Isabelle Wikström
Servicechef
Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid

Lars Runkvist
Enhetschef fritid
Kultur och fritid
Sektor service
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Meddelande:

(Ulricehamns kommun)

Hej!

Vi önskar att vi kunde få en basketplan
med två basketkorgar
till
sommaren tex.
vid sjön.
Vi är ca 10-15 ungdomar som är mycket intresserade
av att spela basket
och vi önska att
det skulle
ligga centralt.
Det finns
basketkorgar
vid Ulricaskolan
och där är vi och spelar
ibland
men det är ojämnt
underlag
så det går inte
så bra att
spela där.
Vi tycker
det är viktigt
att vi ungdomar rör på oss och vi tycker
väldigt
mycket om
basket!
Hälsningar
Freddy
Namn: Freddy Youkhanna
epost:
Freddy youkhanna@h0tmail.com
adress:
Nygatan 27
postadress:
52336 Ulricehamn
w" I.

é
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Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2018-01-25
Sida 1 av 1

§

Svar på medborgarförslag att egeninsatsen vid bidrag
till föreningslivet höjs
Dnr 2016/203

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson att värderingen
för eget arbete vid ansökan om bidrag till föreningslivet höjs från dagens 100 kr/timma till
200 kr/timma.
Förvaltningen ser positivt på förslaget och ser att höjningen skulle innebära att kommunens
värdering av eget arbete hamnar på samma nivå som Riksidrottsförbundet.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2017-08-10 från servicechef
Medborgarförslag att egeninsatsen vid bidrag till föreningslivet höjs

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget antas och gäller för bidragsansökningar från 2018-01-01.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-08-10

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag att
egeninsatsen vid bidrag till föreningslivet höjs
Diarienummer 2016/203, löpnummer 4892/2017

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson att värderingen
för eget arbete vid ansökan om bidrag till föreningslivet höjs från dagens 100 kr/timma till
200 kr/timma.
Förvaltningen ser positivt på förslaget och ser att höjningen skulle innebära att kommunens
värdering av eget arbete hamnar på samma nivå som Riksidrottsförbundet.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget antas och gäller för bidragsansökningar från 2018-01-01.

Ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson att värderingen
för eget arbete vid ansökan om bidrag till föreningslivet höjs från dagens 100 kr/timma till
200 kr/timma.
Förvaltningen ser positivt på förslaget och ser att höjningen skulle innebära att kommunens
värdering av eget arbete hamnar på samma nivå som Riksidrottsförbundet. Nivån på 200
kr/timma skulle då också hamna i närheten av Boverket och Jordbruksverket som har 220
kr/timma i dagsläget.
Förvaltningens bedömning är att en höjning från 100 kr/timma till 200 kr/timma inte
kommer att påverka kommunens ekonomi eftersom bidragen för kostnadskrävande projekt
har en fast budget. En höjning av värdet för eget arbete kan istället komma att minska
föreningarnas egna kontantinsats vilket förvaltningen tycker är positivt utifrån att det kan
stimulera till mer ideellt arbete i projekten.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag att egeninsatsen vid bidrag till föreningslivet höjs

Beslut lämnas till
Tommy Johansson
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Isabelle Wikström
Servicechef

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid
Sektor service

Tomas Dahl
Fritidsintendent
Kultur och fritid
Sektor service
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Medborgarförslag ang. värdering av ideellt arbeta.

Det ideella arbetet i föreningar i kommunen är otroligt värdefullt och
viktigt då det gäller att ta hand om och aktivera barn och ungdomar på
fritiden.
För att föreningslivet ska kunna utvecklas och många gånger förverkliga
sina målsättningar krävs ofta bidrag för kostnadskrävande projekt.
Kraven för att bidrag skall beviljas är en egeninsats i form av ideellt
arbete.
I dag är detta arbete värderat till 100:- per timma vilket gör att det krävs
ytterligare en stor arbetsinsats från den ideella sektorn vilket kan påverka
den tid man vill lägga på att ta hand om våra barn och ungdomar.
För samma arbetsinsats för att få beviljat bidrag från t.ex.
riksidrottförbundet värderas varje ideell timma till 200:-/ timma vilket är
en väsentlig skillnad och krav på förenings ledare och föräldrar.
Att höja från i dag 100:-/ timma till 200:-/:- påverkar inte kommunens
ekonomi då beloppet man söker är desamma men egeninsatsen blir
något lindrigare.
T.ex. om en förening söker för ett projekt på 200.000:- beviljas 50%
alltså 100.000:- det är bara egeninsatsen som är skillnaden.

Jag förslår att:
värdet av egeninsatsen vid bidrag till föreningslivet höjs till 200:-/ timma

Hökerum 2016-03-30
Tommy Johansson
Hökerum
Landsbygdsalliansen

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2018-01-09

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till
kommunstyrelsen 2018-02-01
2017/830, löpnummer 5147/2017

Sammanfattning
1. Protokollsutdrag Samverkansnämnd miljö- och bygg 2017-12-05 SMB § 146, miljö
och byggs tillsyns- och kontrollplaner 2018–2020. 2017/833
2. Protokollsutdrag Samverkansnämnd miljö- och bygg 2017-12-05 SMB § 145, miljöoch byggs verksamhetsplaner 2018.
3. Protokoll samverkansnämnd IT 2017-12-01.
4. Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017. Dnr 2016.83.
5. Direktionsprotokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017-12-08
2017/196
6. Styrelseprotokoll Sjuhärads samordningsförbund 2017-12-13 2017/118

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Karin Bergdahl
Administratör
Kommunstyrelsens förvaltning

