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2018-01-02 

Tjänsteskrivelse - redovisning av uppföljning av 
måldokument Framtidens skola 
Diarienummer 2017/481, löpnummer 4/2018 
 
Sammanfattning 
Beredningen för lärande fick den 28 september 2017 i uppdrag av kommunfullmäktige att 
följa upp Måldokument för framtidens skola, som antogs av kommunfullmäktige 2012-09-
24. Beredningen redovisar nu sin uppföljning och sina slutsatser. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Beredningens uppföljning överlämnas till kommunstyrelsen för ytterligare överväganden. 
 
 
Ärendet 
Beredningen för lärande fick den 28 september 2017 i uppdrag av kommunfullmäktige att 
följa upp Måldokument för framtidens skola, som antogs av kommunfullmäktige 2012-09-
24. I uppdraget ingick att följa upp de delar man ansåg vara relevanta, exempelvis utifrån 
följande frågeställningar. 
 
Är strategin fortfarande är relevant i kommunens arbete? 
Används strategin i kommunens arbete? 
Arbetar förvaltningen med den handlingsplan som kommunstyrelsen beslutade utefter 
strategin? 
Vilka mål i handlingsplanen är aktiva och vilka har kunnat avslutas sedan handlingsplanen 
antogs? 
 
Beredningen redovisar nu sin uppföljning och sina slutsatser. 
 
Beslutsunderlag 

1 Uppföljning av måldokumentet - Framtidens skola i Ulricehamns kommun 
2 Måldokument Framtiden skola 
3 Åtgärdsplan för Framtidens grundskola i Ulricehamns kommun 
4 Uppdrags-PM uppföljning måldokument framtidens skola 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Barn- och utbildningschef 
 
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
  
  

 











































































 
 

Sid 1  

2017-08-10 

Uppföljning av måldokument - Framtidens skola 
2017/481 
 
Ämne: Måldokument för framtidens skola 
 
Beredning: Beredningen för lärande 
 

Uppdrag 
På kommunfullmäktige 120924, §118, antogs måldokumentet framtidens skola. Samtidigt 
beslutades att beredningen för lärande under 2016 skulle få i uppdrag att utvärdera 
måldokumentet. Härmed lämnas nu detta uppdrag formellt till beredningen för lärande. 
 
Utvärderingen ska genomföras under perioden 2017-10-01 – 2017-12-31. För detta 
utredningsuppdrag avsätts 36 000 kr (12 000 kr/månad) ur fullmäktigeberedningarnas 
befintliga budget för 2017.  
 
I handboken för fullmäktigeberedningarnas arbete står följande att läsa:  
 
När kommunfullmäktige antar en strategi från en beredning, tas också beslut om när 
beredningens strategi ska utvärderas – ”Är strategin och strategiområdena relevanta?” 
Utvärderingen bör ske max efter fyra år. Inför arbetet med utvärderingen ger 
kommunfullmäktige ett nytt och avgränsat uppdrag till beredningen. Ett 
utvärderingsuppdrag kan ske parallellt med att beredningen arbetar med en ny strategi. 
 
Beredningen har mandat att följa upp de delar man anser vara relevanta. Följande frågor kan 
dock vara relevanta att ställa under utvärderingen: 
 

 Är strategin fortfarande är relevant i kommunens arbete? 
 Används strategin i kommunens arbete? 
 Arbetar förvaltningen med den handlingsplan som kommunstyrelsen beslutade 

utefter strategin?  
 Vilka mål i handlingsplanen är aktiva och vilka har kunnat avslutas sedan 

handlingsplanen antogs? 
 
Under utvärderingen ska beredningssekreterare, kanslifunktionen och ekonomifunktionen 
vara beredningen behjälplig att ta fram relevant underlag som behövs för uppföljningen. 
Beredningen ska som ett led sitt uppföljningsarbete bjuda in kommunstyrelsens presidium 
och kommunens barn- och utbildningschef för dialog. Utvärderingen ska presenteras i en 
skriftlig rapport.  
 
Rapporten ska behandlas på möte i kommunfullmäktige i februari 2018 och ska innan dess 
beredas via kommunstyrelsen. Den skriftliga rapporten med tillhörande tjänsteskrivelse ska 
därför anmälas till nämnd senast v 1 2018. 
 
 
Celso Silva Gonçalves   Lars Holmin 
Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktiges vice ordförande
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§ 7/2018 
 

Reviderade riktlinjer - politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2017/694 
 
 
Sammanfattning 
Dessa riktlinjer är framtagna för att beskriva hur den politiska organisationen ska fungera i 
Ulricehamns kommun under mandatperioden 2019–2022. Efter en utvärdering av den 
innevarande mandatperiodens politiska organisation under sommaren 2017 läggs nu detta 
förslag för kommande mandatperiod.  
 
Kommunstyrelsen kommer i förslaget även fortsättningsvis vara enda verksamhetsnämnd 
med ett samlat budget- och verksamhetsansvar. Fullmäktigeberedningarnas syfte och 
arbetssätt förändras för att fokusera på korta uppdrag med medborgardialog som 
huvudsaklig uppgift. Uppdraget att ta fram strategier flyttas till förvaltningen, efter beslut av 
fullmäktige. 
 
Fullmäktigeberedningarna, inklusive val- och arvodesberedningen, förslås vara 
proportionellt sammansatta alternativt sammansatta av en representant från respektive parti 
i fullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-12-01 från kanslichef 
2 Politisk organisation i Ulricehamns kommun mandatperioden 2019-2022 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation mandatperioden 2019-2022 antas, under 
avsnitt 4.1.1 med alt 1, val av beredningsledamöter sker proportionellt, samt under avsnitt 
4.1.2 med alt 1, val av beredningsledamöter sker proportionellt. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till fullmäktige senast i juni 2018 med en 
beskrivning på hur man ska arbeta enligt den nya politiska organisationen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Bernevång (KD) och Mikael Levander (NU) yrkar att alternativ 2 under avsnitt 4.1.1 
samt alternativ 2 under 4.1.2 antas, det vill säga att fullmäktigeberedningar och val- och 
arvodesberedningen ska vara sammansatta av en representant från respektive parti i 
fullmäktige.  
 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en politisk 
organisation från 2019 likt den som fanns i kommunen före 2011 där grunden var nämnder. I 
dessa nämnder ska medborgardialog vara ett viktigt verktyg.  
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Mikael Levander (NU) yrkar som fristående tilläggsyrkande till det gemensamma yrkandet 
med Cristina Bernevång (KD) att förvaltningen får i uppgift att utreda hur röstmandaten 
fördelas för att säkerställa majoritet, men samtidigt skapa insyn för alla partier i val- och 
arvodesberedningen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer Cristina Bernevångs (KD) och Mikael Levanders (NU) yrkande mot 
ordförandes förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens 
förslag.  
 
I och med detta faller Mikael Levanders (NU) fristående tilläggsyrkande som enbart kunnat 
bli aktuellt om kommunstyrelsens beslutat enligt yrkandet från Mikael Levander (NU) och 
Cristina Bernevång (KD). 
 
Ordföranden (S) ställer sedan Jan-Olof Sundhs (V) yrkande mot ordförandens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation mandatperioden 2019–2022 antas, under 
avsnitt 4.1.1 med alt 1, val av beredningsledamöter sker proportionellt, samt under avsnitt 
4.1.2 med alt 1, val av beredningsledamöter sker proportionellt. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till fullmäktige senast i juni 2018 med en 
beskrivning på hur man ska arbeta enligt den nya politiska organisationen. 
 
Reservationer 
Cristina Bernevång(KD), Mikael Levander (NU) och Jan-Olof Sundh (V) reserverar sig mot 
beslutet.  
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2017-12-01 

Tjänsteskrivelse - Reviderade riktlinjer - politisk 
organisation för mandatperioden 2019-2022 
Diarienummer 2017/694, löpnummer 4154/2017 
 
Sammanfattning 
Dessa riktlinjer är framtagna för att beskriva hur den politiska organisationen ska fungera i 
Ulricehamns kommun under mandatperioden 2019–2022. Efter en utvärdering av den 
innevarande mandatperiodens politiska organisation under sommaren 2017 läggs nu detta 
förslag för kommande mandatperiod.  
 
Kommunstyrelsen kommer i förslaget även fortsättningsvis vara enda verksamhetsnämnd 
med ett samlat budget- och verksamhetsansvar. Fullmäktigeberedningarnas syfte och 
arbetssätt förändras för att fokusera på korta uppdrag med medborgardialog som 
huvudsaklig uppgift. Uppdraget att ta fram strategier flyttas till förvaltningen, efter beslut av 
fullmäktige. 
 
Fullmäktigeberedningarna, inklusive val- och arvodesberedningen, förslås vara 
proportionellt sammansatta alternativt sammansatta av en representant från respektive parti 
i fullmäktige.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation mandatperioden 2019-2022 antas, med 
undantag för sammansättningen av fullmäktigeberedningarna (avsnitt 4.1.1) samt 
sammansättningen av val- och arvodesberedningen (avsnitt 4.1.2), som lämnas för politisk 
bedömning. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till fullmäktige senast i juni 2018 med en 
beskrivning på hur man ska arbeta enligt den nya politiska organisationen. 
 
 
Ärendet 
Dessa riktlinjer är framtagna för att beskriva hur den politiska organisationen ska fungera i 
Ulricehamns kommun under mandatperioden 2019–2022.  
 
Bakgrunden är att det till mandatperioden 2011–2014 infördes en förändrad politisk 
organisation i Ulricehamns kommun. Efter en utvärdering 2014 fastställdes denna politiska 
organisation (med vissa justeringar) även för mandatperioden 2015–2018.  
Huvudsyftet med denna politiska organisation var och är, förutom att stärka 
kommunfullmäktiges roll, även att förbättra dialogen med kommunens invånare.  
 
Den till 2010 gällande organisationen där flera nämnder och förvaltningar hade eget 
verksamhets- och budgetansvar, valdes bort. I stället är kommunstyrelsen enda 
verksamhetsnämnd och hela den kommunala verksamheten samlades i en förvaltning under 
kommunstyrelsen. Utöver denna förändring infördes även fullmäktigeberedningar (KL 3 kap, 
2 §), i syfte att stärka dialogen med invånarna i kommunen.  
 
Efter en utvärdering av den innevarande mandatperiodens politiska organisation sommaren 
2017 läggs nu detta förslag till politisk organisation för kommande mandatperiod. 
Kommunstyrelsen kommer i förslaget även fortsättningsvis vara enda verksamhetsnämnd 
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med ett samlat budget- och verksamhetsansvar. Fullmäktigeberedningarnas syfte och 
arbetssätt förändras för att fokusera på korta uppdrag med medborgardialog som 
huvudsaklig uppgift. Uppdraget att ta fram strategier flyttas till förvaltningen, efter beslut av 
fullmäktige.  
 
Fullmäktigeberedningarna, inklusive val- och arvodesberedningen, förslås vara 
proportionellt sammansatta alternativt sammansatta av en representant från respektive parti 
i fullmäktige.  
 
Då fullmäktigeberedningarnas uppdrag förändras leder detta i sin tur till förändringar i 
riktlinjer för styr och ledningssystem och till att nya riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas 
arbete ska tas fram under våren 2018. 
 
Beslutsunderlag 

1 Politisk organisation i Ulricehamns kommun mandatperioden 2019-2022 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Författningshandboken 
 
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
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1 3. 
Organisationsskiss

 

1 Bakgrund 
 
Till mandatperioden 2011–2014 infördes en förändrad politisk organisation i Ulricehamns 
kommun. Efter en utvärdering 2014 fastställdes denna politiska organisation (med vissa 
justeringar) även för mandatperioden 2015–2018.  
 
Huvudsyftet med denna politiska organisation var och är, förutom att stärka 
kommunfullmäktiges roll, även att förbättra dialogen med kommunens invånare. Den 
tidigare gällande organisationen med flera nämnder och förvaltningar, med eget 
verksamhets- och budgetansvar, valdes bort. I stället blev kommunstyrelsen enda 
verksamhetsnämnd. Hela den kommunala verksamheten samlades i en förvaltning under 
kommunstyrelsen. Till detta infördes även fullmäktigeberedningar (KL 3 kap, 2 §), i syfte att 
stärka dialogen med invånarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås, kommunstyrelsen beslutar om vad 
som ska utföras för att uppnå detta och förvaltningen har uppdraget att beskriva hur det ska 
utföras samt hantera utförandet.  

 
1.1 Syfte 
Syftet med detta dokument är att beskriva Ulricehamns kommuns politiska organisation och 
arbetsformer inför mandatperioden 2019–2022.  
 

2  Förändringar och utvärdering 
Kommunfullmäktige gav inför mandatperioderna 2011–2014 och 2015–2018 det samlade 
presidiet (SP) uppdraget att arbeta med detaljutformningen av den politiska organisationen. 
Utifrån detta har vissa smärre justeringar och förtydliganden gjorts inför mandatperioden 
2015–2018. Även inför mandatperioden 2019–2022 har det samlade presidiet (SP) haft detta 
uppdrag. En utvärdering under sommaren 2017 resulterade även denna gång i några 
förändringar och justeringar. Den politiska organisationen kvarstår i stora drag men 
fullmäktigeberedningarnas uppdrag förändras för att ytterligare utveckla 
medborgardialogen. 
 
Målet med den politiska organisationen är att, med siktet inställt på framtiden, utveckla den 
demokratiska processen och kommunfullmäktiges ledande roll, uppnå helhetssyn och 
samordning och utveckla medborgarkontakterna med insyn och delaktighet. 
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3 Organisationsskiss 
 
Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås, kommunstyrelsen beslutar om vad 
som ska utföras för att uppnå detta och förvaltningen har uppdraget att beskriva och hur det 
ska utföras samt verkställa det som beslutats.  
 
Kommunstyrelsen har ett direkt verksamhetsansvar. Kommunstyrelsen ansvarar för att 
konkretisera de strategi- och programområden som kommunfullmäktige fastställt och för att 
utifrån ett helhetsperspektiv, styra förvaltningens mot dessa. Kommunstyrelsen ska följa 
upp/utvärdera beslutade strategi- och programområden.  
 

 
 
 
Utöver kommunstyrelsen finns samverkansnämnd miljö och bygg Ulricehamn och Tranemo, 
individnämnd, gemensam nämnd IT Ulricehamn och Tranemo, valnämnd och 
krisledningsnämnd. Dessa nämnder fattar endast beslut i ärenden och har således inget eget 
verksamhets- eller budgetansvar. Gällande samverkansnämnd IT så är den att anse som en 
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ren utförarnämnd. Det finns även en vilande nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo 
och Svenljunga.  
   

4 Kommunfullmäktige 
Antal: 49 ledamöter och det antal ersättare som följer av regler i KL Kap 5, § 8 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag regleras i Kommunallagens 5 kap och preciseras närmare i 
den arbetsordning som beslutas inför varje mandatperiod. Det förutsätts att 
kommunfullmäktiges presidium inte är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret för att leda och hålla samman 
fullmäktigeberedningarnas arbete och har det övergripande ansvaret för att värna om och 
utveckla den lokala demokratin.  
 
På kommunfullmäktiges föredragningslista ska punkten ”Kommunstyrelsens information” 
finnas som en punkt. På så sätt ges samtliga partier och samtliga ledamöter/ersättare i 
fullmäktige en löpande information om aktuella frågor i kommunstyrelsen.  
 

4.1 Fullmäktigeberedningar 

4.1.1  Fullmäktigeberedningar  
I kommunallagen regleras möjligheten att ha fullmäktigeberedningar i en kommun;  
3 kap. 2 § Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst 
ärende eller en viss grupp ärenden som ska avgöras av fullmäktige. 
 
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Fullmäktige kan besluta att tillsätta beredningar 
för att genomföra medborgardialog eller liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av 
strategisk och principiell art för kommunen. Det kan vara inför eller under framtagandet av 
en strategi eller ett program, vid större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i 
kommunen eller inför en verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för 
invånarna.  
 
Vilka ärenden som lämpar sig för en fullmäktigeberedning att genomföra medborgardialog i 
kan tas fram på flera sätt. Förvaltningen har ett ansvar att på ett samlat sätt informera om 
vilka ärenden som kan vara aktuella, exempelvis inför ett kommande verksamhetsår. Dialog 
om dessa ärenden bör lämpligtvis starta i det samlade presidiet, för att därefter beredas i 
fastställd ordning. En enskild ledamot i kommunfullmäktige kan också väcka ett initiativ till 
uppdrag för en fullmäktigeberedning genom att lämna in en motion.  
 
Beredningarna utses inför varje uppdrag och blir därmed alltid så kallade tillfälliga 
beredningar. Beredningarna ska ha 9 ledamöter (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka 
ledamöter som ska ingå i beredningarna inför varje uppdrag.   
 
Alt 1. Val av beredningsledamöter sker proportionellt.  
Alt 2. Varje parti i kommunfullmäktige nominerar en representant var till beredningarna.  
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Nomineringarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. Beredningarna ska ha en 
beredningsledare och en vice beredningsledare. 
 
En ledamot i en fullmäktigeberedning är i samband med en medborgardialog inte i första 
hand representant för sitt parti utan representerar de förtroendevalda i Ulricehamns 
kommun som helhet. 
 
För att skilja mellan kommunfullmäktige som den strategiska nivån och kommunstyrelsen 
som den verkställande nivån, förutsätts att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inte 
väljs att ingå i en fullmäktigeberedning. 
 
Fullmäktige beslutar uppdrag och budget för beredningen och därefter ska beredningarnas 
uppdrag, i normalfallet, kunna genomföras under tre månader. Ersättning till 
beredningsledare, vice beredningsledare och övriga ledamöter regleras i kommunens 
regelverk för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl.  

4.1.2 Val- och arvodesberedningen 
Val- och arvodesberedningen utgör formellt också en fullmäktigeberedning och får sina 
uppdrag av kommunfullmäktige, med tidplan och budget. Uppdragen till val- och 
arvodesberedningen bereds via kommunstyrelsen, likaså de förslag som val- och 
arvodesberedningen tar fram, utom valärenden. Finns särskilda skäl kan fullmäktiges 
presidium ge val- och arvodesberedningen ett uppdrag av begränsad karaktär. 
 
Val- och arvodesberedningen är en fast beredning vars ledamöter väljs per mandatperiod. I 
uppdraget ingår inte att föra en medborgardialog. Val-och arvodesberedningen ska ha 9 
ledamöter (inga ersättare).   
 
Alt 1. Val av beredningsledamöter sker proportionellt.  
Alt 2. Varje parti i kommunfullmäktige nominerar en representant var till beredningarna.  
 
Nomineringarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. Beredningen för val och 
arvoden ska ha en beredningsledare och en vice beredningsledare. Ledamöter i val- och 
arvodesberedningen kan ingå i en annan fullmäktigeberedning och kan även väljas bland 
ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. De närmare formerna för val- och 
arvodesberedningens arbete och sammanträden finns att läsa i ett särskilt regelverk. 

4.1.3 Fullmäktigeberedningarnas arbete   
Fullmäktigeberedningarna får sina uppdrag från kommunfullmäktige baserat på en 
uppdragsbeskrivning från förvaltningen. Uppdragen bereds via kommunstyrelsen.  
 
Tidplan och budget preciseras i det uppdrag som fullmäktigeberedningen får från 
kommunfullmäktige.  
 
När en fullmäktigeberedning genomfört sitt uppdrag lämnar de en sammanställning av vad 
som framkommit till kommunfullmäktige. I samband med detta får beredningen möjlighet 
att på ett fullmäktigemöte presentera sitt arbete och sina slutsatser. Därefter lämnas 
beredningens sammanställning till kommunstyrelsen som underlag i det fortsatta arbetet.  
 
En handbok för fullmäktigeberedningarnas arbete togs fram till mandatperioden 2015–2018. 
Den kommer till mandatperioden 2019-2022 arbetas om och göras till Riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Innehållet ändras för att stödja beredningarnas nya 
arbetssätt, med fokus på korta uppdrag med medborgardialog samt uppföljningsuppdrag av 
tidigare antagna strategier. Riktlinjerna för fullmäktigeberedningarnas arbete är tänkt främst 
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som stöd och utbildningsmaterial för ledamöter i fullmäktigeberedningarna men även 
förvaltningens personal och chefer har nytta av att kunna se hur fullmäktigeberedningarnas 
arbete mer i detalj är tänkt att utföras.  
 
Fullmäktigeberedningarnas har en egen sida på kommunens webbplats. Vid 
medborgardialoger kan beredningen tydligt marknadsföra detta och använda webben som 
plattform för återkoppling till invånarna. Riktlinjerna ska innehålla information om hur en 
beredning kan genomföra olika typer av medborgardialog och hur de kan kommunicera sitt 
arbete. 
 
4.1.4 Strategier på nytt sätt 
Under de två senaste mandatperioderna har fullmäktigeberedningarna arbetat fram 
strategier som kommunfullmäktige sedan antagit. Detta är inte längre aktuellt. Under 
mandatperioden 2019-2022 tar förvaltningen fram strategier på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Uppdraget att ta fram en strategi kan delas ut genom ett uppdrag i den 
årliga budgeten eller genom andra beslut av kommunfullmäktige. Initiativet till att ta fram en 
strategi, och vad en strategi kan avse för ämnesområde, kan komma från kommunstyrelsen, 
motioner eller från förvaltningen.  
 
En strategi fastställs alltid av kommunfullmäktige. Under arbetet att ta fram en strategi kan 
en medborgardialog genomförd av en fullmäktigeberedning vara en lämplig åtgärd. 
En strategi tar i normalfallet sin utgångspunkt i kommunens vision, visionens målområden 
och det kommunalpolitiska handlingsprogrammet, som anger strategiskt viktiga områden för 
mandatperioden. En strategi ska innehålla långsiktiga perspektiv, prioriteringar och 
avgörande val inom samhällsviktiga områden som är av stor betydelse för Ulricehamns 
kommun. Strategin ska, sedan den antagits av kommunfullmäktige, utmynna i en 
handlingsplan där strategiområdena konkretiseras i uppdrag. Planen fastställs av 
kommunstyrelsen. Vad en strategi är beskrivs också i kommunens riktlinjer för styr- och 
ledningssystem. 

5 Samlat presidium 
 
Samlat presidium (SP) består av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige samt 
ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen (oppositionsrådet). SP utgör en 
politisk samordningsgrupp mellan den strategiska och den verkställande nivån. SP är inget 
beslutsorgan utan en grupp för samråd och dialog, som i normalfallet träffas var 14:e dag. 
Kommunfullmäktiges ordförande är sammankallande. Mötesanteckningar förs.  
 
Samlat presidium ansvarar för att den politiska organisationen har rätt förutsättningar att 
verka och utvecklas och kan ta initiativ till utbildning/information och de 
förändringar/justeringar av den politiska organisationen som bedöms nödvändiga. Det 
samlade presidiet kan ta initiativ inför framtagandet av strategier i kommunen, se avsnitt 
4.1.4. 
 
Kommunstyrelsen ska löpande under budgetprocessen stämma av förslag till budgetmål och 
målnivåer samt prioriterade uppdrag med SP.  
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6 Revisorer 
 
Fem revisorer utan ersättare. Bland revisorerna utser kommunfullmäktige en ordförande 
från oppositionen och en vice ordförande från majoriteten. I övrigt se reglemente för 
revisorer i Ulricehamns kommun. 

7 Överförmyndare 
 
Enligt reglerna i 19 kap i föräldrabalken ska kommunfullmäktige utse en överförmyndare och 
ersättare för denna eller inrätta en överförmyndarnämnd. Intentionerna är att uppgiften som 
överförmyndare och ersättare utförs av en kommunal tjänsteman som ett förtroendeuppdrag. 
  

8 Kommunstyrelsen 
Antal: 15 ledamöter och 15 ersättare 
Presidium: Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande (tillika 
oppositionsråd) 
 
Kommunstyrelsen, med två arbetsgrupper och två utskott, beredande utskottet (BU) och 
budgetutskottet, utgör den verkställande nivån i den politiska organisationen. 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om vad som ska uppnås, arbetar kommunstyrelsen med 
vad som ska utföras. Enligt kommunens styrmodell antar kommunstyrelsen planer, policy, 
riktlinjer och regler. I vissa fall kan också kommunfullmäktige besluta om dessa 
styrdokument. Förvaltningen har uppdraget att beskriva hur det ska utföras samt verkställa 
utförandet. 
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Kommunstyrelsen är enda nämnd med direkt verksamhetsansvar. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att konkretisera de strategier och program som fastställts av 
kommunfullmäktige och utifrån ett helhetsperspektiv styra förvaltningarna mot dessa 
strategi- och programområden samt utvärdera och följa upp dessa.  Kommunstyrelsen följer 

också upp de av kommunfullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning. 
ärendeflödet mellan förvaltningen och kommunstyrelsen och arbetsgrupper och beredande 
utskott, kan illustreras på följande sätt: 
 
 
 
I kommunen finns ett beredande utskott (BU) och ett budgetutskott, se avsnitt 8.1 och 8.2. 
Varken det beredande utskottet eller budgetutskottet ger förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. Utifrån diskussionerna i utskotten, utformar ordföranden de förslag till 
beslut som finns med i de handlingar som går ut inför kommunstyrelsens sammanträde. 

8.1 Beredande utskott 
Det beredande utskottet (BU) har två ledamöter, kommunstyrelsens ordförande och andre 
vice ordförande (oppositionsrådet). BU har två ersättare, som har rätt att närvara vid BU:s 
sammanträden även när de inte tjänstgör. Till BU kan vissa ärenden delegeras.  
BU går igenom ärenden som är på väg till kommunstyrelsen och avgör om förvaltningens 
beslutsunderlag håller den kvalité som fordras för fortsatt behandling. I förvaltningens 
underlag ska ingå en tjänsteskrivelse, som utformas enligt fastställd mall, och som innehåller 
ett tydligt förslag till beslut från förvaltningen. Om BU bedömer att beslutsunderlaget inte är 
tillräckligt, lämnas ärendet åter till förvaltningen. 
 
BU utgör kommunens lönenämnd. BU kan fatta beslut i investeringsärenden upp till den 
beloppsgräns som fastställs i kommunens ekonomiska styrprinciper. Det beredande utskottet 
utgör också beslutsinstans för att godkänna planförslag i detaljplaneärenden innan utskick 
för granskning (standardförfarande). 
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8.2 Budgetutskott 
Budgetutskottet ska bestå av kommunstyrelsens presidium samt en representant från 
samtliga partier i kommunstyrelsen (med fördel samtliga partiers gruppledare). Ersättare ska 
utses, men dessa deltar/närvarar endast vid frånvaro för ordinarie ledamot.  
 
Budgetutskottet fattar inga beslut. Budgetutskottet har till uppgift att arbeta inför kommande 
års budget, men också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. 
Förvaltningen tar fram förslag på årsplan för utskottets arbete (från november innevarande 
år till november följande år) och även rutiner för hur återkopplingen från utskottet till 
kommunstyrelsen ska ske. Ärenden från budgetutskottet till kommunstyrelsen passerar inte 
det beredande utskottet utan går direkt till kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktiges presidium ska bjudas in till uppstarten av budgetutskottets arbete med 
kommande års budget (normalt sett i februari). 

8.3 Kommunstyrelsens arbetsgrupper 
Kommunstyrelsen har två arbetsgrupper; lärande/välfärd och samhällsutveckling. Dessa 
sammanträder endast inom ramen för kommunstyrelsens möte. Rent praktisk innebär det 
att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delar upp sig enligt en beslutad ordning i 
dessa grupper. Arbetsgrupperna som kollektiv är då verksamhetens bollplank i frågor som är 
under beredning för kommande möten i kommunstyrelsen. I övergripande frågor informeras 
hela kommunstyrelsen under punkten i dagordningen kallad ”gemensam arbetsgrupp”. 
 
Arbetsgrupperna utses inom kommunstyrelsen med 15 ledamöter i varje grupp. Till varje 
arbetsgrupp utser kommunstyrelsen samtalsledare och vice samtalsledare. Deras uppdrag är 
att leda dialogen mellan gruppen och verksamhetsföreträdarna samt att bevaka att 
förvaltningen för upp ärenden för information i ett tidigt skede i gruppen. Det är 
arbetsgruppen som ger den politiska färdriktningen inför kommande behandling i 
kommunstyrelsen. Samtalsledare och vice samtalsledare har också uppdraget att företräda 
kommunstyrelsen i frågor inom respektive område, externt och internt.  
 
Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande 
(oppositionsrådet) förutsätts ingå i arbetsgruppen samhällsutveckling och utgöra 
samtalsledare och vice samtalsledare i denna grupp. I dessa sina uppdrag leder och 
företräder de naturligt kommunen i dessa frågor.  
 
De biträdande kommunalråden och biträdande oppositionsrådet förutsätts ingå i 
arbetsgruppen lärande/välfärd och utgöra samtalsledare och vice samtalsledare i denna 
grupp. I dessa sina uppdrag leder och företräder de naturligt kommunen i dessa frågor.  
 
Arbetsgrupperna lägger inga förslag till beslut. De diskuterar ärenden/utgör ett bollplank för 
verksamhetsföreträdare.  Inför kommunstyrelsens sammanträden publiceras ärendelista och 
eventuella handlingar till arbetsgrupperna i applikationen Netpublicator. Det finns inget 
tvång/krav att ett ärende ska ha diskuterats i en arbetsgrupp för att kunna avgöras i 
kommunstyrelsen – ibland medger helt enkelt inte tiden detta.  
 
Arbetsgrupperna är också hållplatser för dialog och information i de ärenden 
fullmäktigeberedningarna arbetat med. Detta beskrivs närmare i riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Ledamöterna i arbetsgrupper ska alltid ha möjlighet att 
till respektive samtalsledare lyfta frågor som de vill diskutera. Formellt läggs dock agendan 
för kommunstyrelsens arbetsgrupper av kommunstyrelsens ordförande i samråd med 
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förvaltningsledningen. Det är en uppgift för kommunstyrelsen att närmare fastställa 
arbetsformer och rutiner för arbetsgrupperna. 

8.4 Kommunala råd för äldrefrågor och 
funktionsnedsättningsfrågor 

Ulricehamns kommun har under mandatperioden 2015–2018 haft ett kommunalt 
pensionärsråd och ett kommunalt handikappråd. Råden byter till mandatperioden 2019–
2022 namn till kommunalt råd för äldrefrågor och kommunalt råd för 
funktionsnedsättningsfrågor. 
 
I råden representeras kommunen av de politiker som företräder kommunstyrelsen i frågor 
inom välfärdsområdet, d.v.s. biträdande kommunalråd och biträdande oppositionsrådet. 

9 Samverkansnämnd miljö och bygg 
Ulricehamn Tranemo 

 
Antal: 6 ledamöter och 6 ersättare. 
På grund av jäv kan nämndens ledamöter/ersättare inte sitta i kommunstyrelsen.  
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Samverkansnämnd miljö och bygg Ulricehamn Tranemo fullgör kommunernas uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggväsendet i ärenden och andra 
uppgifter som avser myndighetsutövning mot enskild. Samverkansnämnden miljö och bygg 
ansvarar också för tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och förordningar som styr 
nämndens verksamhet.  

10 Individnämnden 
 
Antal: 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården som avser myndighetsutövning 
mot enskild. Individnämnden fullgör vidare uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet som avser myndighetsutövning mot enskild.  
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11 Gemensam nämnd IT Ulricehamn och 
Tranemo 
 

Antal: 4 ledamöter och 4 ersättare. 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Den gemensamma nämnden följer upp kvalitets- och nyckeltal avseende kommunernas 
gemensamma IT-drift, bland annat utefter det ramuppdrag till IT-enheten som respektive 
kommuns kommunstyrelse fastställer årligen.  

12 Krisledningsnämnd 
 
Antal: 5 ledamöter  
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Den lagstiftning som ligger till grund för nämndens verksamhetsområde är främst lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  

13 Valnämnd 
 
Antal: 7 ledamöter och 7 ersättare 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i vallagen och övriga 
författningar som gäller allmänna val.  
 
 
 
2017-12-01 
Pehr Johansson 
Kanslichef 
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Reviderade riktlinjer för styr- och ledningssystem för 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2017/695 
 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för styr- och ledningssystem revideras inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-11-30 från kanslichef 
2 Reviderade riktlinjer för styr- och ledningssystem för mandatperioden 

2019-2022 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för styr- och ledningssystem för mandatperioden 2019-2022 antas och 
börjar gälla från och med 2019-01-01. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för styr- och ledningssystem för mandatperioden 2019-2022 antas och 
börjar gälla från och med 2019-01-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-11-30 

Tjänsteskrivelse Reviderade riktlinjer för styr- och 
ledningssystem för mandatperioden 2019-2022 
Diarienummer 2017/695, löpnummer 4355/2017 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för styr- och ledningssystem revideras inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade riktlinjer för styr- och ledningssystem för mandatperioden 2019-2022 antas och 
börjar gälla från och med 2019-01-01. 
 
 
Ärendet 
Riktlinjer för styr- och ledningssystem revideras inför mandatperioden 2019-2022. Detta för 
att bättre möta det förslag på nya riktlinjer för politisk organisation som arbetats fram under 
2017, för att gälla 2019-2022. Riktlinjerna är till största delen de samma som den nu gällande 
versionen som antogs av fullmäktige våren 2015.  
 
En förändring är att fullmäktigeberedningarna inte ska ta fram strategier kommande 
mandatperiod. I de reviderade riktlinjerna beskrivs hur strategier istället tas fram. En annan 
förändring är att det kommunalpolitiska handlingsprogrammet får statusen av att vara ett 
strategiskt dokument utan specificerade uppdrag. Uppdrag till förvaltningen lämnas genom 
budgetuppdrag eller andra formella initiativ. 
 
Beslutsunderlag 

1 Reviderade riktlinjer för styr- och ledningssystem för mandatperioden 
2019-2022 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Barn- och utbildningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Servicechef 
Socialchef 
Personalchef 
Ekonomichef 
Kommunikationschef   
Författningshandboken 
 
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
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1. Bakgrund 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika 
styrdokument som antagits i kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) eller övriga 
nämnder. Dessa styrdokument benämns strategi, program, plan, policy, riktlinjer, regler och 
återfinns i författningshandboken. Den politiskt beslutade visionen för Ulricehamns 
kommun är också en utgångspunkt för allt arbete som sker. För att stödja denna ska styr- och 
ledningssystemet ha en resultatstyrning med tydliga mål och uppdrag. Dessa ska på ett så bra 
sätt som möjligt, inom givna ramar, styra mot det som skapar värde (resultat) för våra 
kunder och medborgare.  

2. Syfte 
Syftet med detta dokument är att beskriva strukturen och de olika delarna i styr- och 
ledningssystemet i Ulricehamns kommun.  

3. Kvalitet i Ulricehamns kommun 
Ett tydligt kundperspektiv 
Ulricehamns kommun skapar värde för dem vi är till för; invånare, besökare, företag och 
andra intressenter. De är våra kunder. 
 
Kvalitet i Ulricehamns kommun 
Kvaliteten skapas i mötet mellan medarbetaren i Ulricehamns kommun och våra kunder. Alla 
som kommer i kontakt med medarbetare i Ulricehamns kommun ska få ett gott bemötande. 
Kundperspektivet är av avgörande betydelse. 
 
Servicen eller tjänsten som levereras uppfyller de krav och mål som gäller för 
verksamheterna enligt lagar och andra föreskrifter. Vi levererar en så god kvalitet som 
möjligt utifrån givna resurser. 
 
Detta görs möjligt genom att målmedvetet arbeta med ständiga förbättringar genom 
Ulricehamns kommuns Kulturpyramid och ”Policy för Ulricehamn – en lärande 
organisation” 

4. Styr- och ledningssystemet 
Styr- och ledningssystemet ska grundas på en genomtänkt systematik och att alla delar i 
systemet samverkar. Det ska göra det enklare att ha kundens fokus, dvs de vi skapar värde för 
och vad som är viktigt för dem. Det ska bidra till en ökad samverkan och helhetssyn i 
verksamheterna samt att medarbetarna kan känna stolthet för det arbete som utförs. Styr- 
och ledningssystemet gäller för alla verksamheter, delar av det gäller också för bolagen.  
 
En viktig nyckel i arbetet är en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om vad som ska uppnås arbetar kommunstyrelsen med vad 
som ska göras och förvaltningen besvarar frågan hur det ska göras.  
 
Grundläggande för en väl fungerande resultatstyrning är att det går att följa mål och uppdrag 
från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen till förvaltningen och den enskilda enheten. 
Det måste finnas en ”röd tråd” i detta arbete.  
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I modellen för ekonomi- och verksamhetsstyrning (styrmodellen), beskriven längre fram, 
visas hur det Kommunalpolitiska handlingsprogrammet (KPH), strategier, mål för god 
ekonomisk hushållning och uppdrag bidrar mot visionen via målområden. Varje mål och 
uppdrag som är beslutat i budgeten ska också vara ansvarssatta till verksamhet och/eller 
bolag. Det blir då möjligt att följa upp och föra en dialog om resultaten.  
 
Viktiga begrepp att ha med sig i dessa sammanhang är resultat, kvalitet och effektivitet. 
Nedan kommer Ulricehamns kommuns definitioner av dessa begrepp. 
 
Resultat är att den enskilde har fått den hjälp och service som verksamheten syftar till och 
som vi kan avläsa i en förändring hos personen, t ex arbetsmarknadsåtgärder som leder till 
arbete eller studier, ungdomar som upphör med droger eller kriminalitet, elevers 
kunskapsutveckling, minskad kötid, förändring i trygghet inom hemtjänsten m fl. 
Resultat är den viktigaste komponenten när politiker och chefer styr och följer upp 
verksamhet, oavsett vem som utför tjänsten. 
 
Kvalitet ”Den verksamhet som når goda resultat, grundade på fakta och inte gissningar, 
kan med gott samvete hävda att man har en god kvalitet. ” (Mål och resultat, sid 14, SKL) 
 
Effektivitet handlar om att använda tillgängliga resurser på bästa sätt utifrån de mål och 
uppdrag som finns för verksamheten. Med begreppet på bästa sätt avses att resurserna ska 
användas till rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid. Effektivitet tar hänsyn till resurser, 
produktionsvolym, resultat och grad av måluppfyllelse.  
Styr- och ledningssystemet omfattar nedanstående delar som beskrivs i särskilda avsnitt i 
dokumentet. 

 Kvalitet i Ulricehamns kommun 
 Modellen för ekonomi och verksamhetsstyrning - Styrmodellen 
 Styrdokumenten 
 Planering och uppföljning 
 Intern kontroll 
 Kulturpyramiden 
 Politiker och tjänstemannaroller 
 Synpunktshantering och medborgarförslag 
 Medborgardialog  

Den röda tråden: Politiskt fattade beslut ska kunna gå igenom organisationen och 
utföras och märkas i mötet mellan medarbetare och kund/brukare. 

Kund/
brukare

Med-
arbetare

Enhets-
chefer

Verksamhets-
chefer

Förvaltnings-
ledning

Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Det ska vara enkelt att följa upp och återkoppla 
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5. Modellen för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning - Styrmodellen 
Styrmodellen visar hur politiskt beslutade mål och uppdrag bidrar till att nå kommunens 
vision via de olika målområdena. Förvaltningens styrning sker genom verksamhetsplaner, 
där de politiskt beslutade målen och uppdragen är utgångspunkten. Det som beslutas på 
politisk nivå, ska märkas i mötet mellan medarbetare och kund. 
 
Visionen ska uttrycka ett framtida önskvärt tillstånd för Ulricehamns kommun som 
geografiskt område och som kan förverkligas helt eller delvis. Den ska skapa mening, 
vägledning och engagemang för människors arbete i kommunen. Visionen bör vara 
framtagen med delaktighet från olika intressenter och grupper i kommunen och vara 
beslutad med bred politisk förankring för att kunna gälla över mandatperioder i 10 – 15 år. 
 
Målområden, 4 – 10 stycken, tas fram samtidigt som visionen, med samma arbetssätt och 
ingår i samma beslut. Ett målområde är visionen nedbruten i vad kommunen vill 
åstadkomma t ex inom området skola eller omsorg. Detta är då utförligare och mer konkret 
beskrivet i text än vad som förmedlas av visionen. 
 
Kommunalpolitiskt handlingsprogram (KPH) är beskrivningen på ett strategiskt plan, 
hur den styrande majoriteten vill att arbetet i kommunen ska inriktas under mandatperioden 
inom respektive målområde för att bidra mot visionen. Uppdrag ges via budgeten eller via andra 
formella initiativ. 
 
Målen är budgetmålen, dvs finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. De finansiella målen är verktyg för att kunna bedöma den finansiella situationen 
och utvecklingen. Verksamhetsmålen ska spegla det som är resultat ur ett kund- eller 
medborgarperspektiv.  
 
Strategier, beslut om framtagande av strategier tar sin utgångspunkt i det 
kommunalpolitiska handlingsprogrammet och kommer som uppdrag via budgeten eller 
andra formella initiativ. I arbetet med att ta fram strategier kan, då det bedöms lämpligt, 
synpunkter inhämtas från medborgardialoger som genomförs av fullmäktigeberedningar. 
 
Uppdragen kommer från planer beslutade av kommunstyrelsen, förutom budgeten som 
antas av kommunfullmäktige. Planerna kan vara handlingsplaner efter beslutade strategier 
och program eller andra planer. Uppdragen kan också komma via budgeten som 
budgetuppdrag eller som uppdrag från intern kontroll. Alla uppdrag kan sorteras in i det 
målområde där de bidrar mot visionen. 
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Beslutas av KF med 
bred politisk  
förankring. Vision och 
målområden ska kunna 
gälla över mandat-
perioder i 10-15 år.

Uppdrag
Uppdrag från planer efter beslutade strategier, andra planer, budgetuppdrag och 
uppdrag från intern kontroll sorteras också in i det målområde där de bidrar mot 
visionen.

Mål för god ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål, 1 - 5 per verksamhet och bolag, målen sorteras in i det målområde 
där de bidrar mot visionen. Finansiella mål, 2 - 5 för kommunen. 

Målområden
4 - 10 målområden. Ett målområde är visionen nedbruten i vad kommunen vill 
åstadkomma t ex inom området skola eller omsorg.

Vision 
Framtidsbild för kommunen, framtida önskvärt tillstånd.

Förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning 
och prioritering av 
uppdrag tas varje år 
fram av budget-
utskottet (KS). 

Beslut om ny budget 
tas av KF.

Kommunalpolitiskt handlingsprogram
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet är beskrivningen på ett strategiskt 
plan, hur den styrande majoriteten vill att arbetet i kommunen ska inriktas under 
mandatperioden inom respektive målområde för att bidra mot visionen. 

Strategier
Beslut om framtagande av strategier tar sin utgångspunkt i det kommunalpolitiska 
handlingsprogrammet och kommer som uppdrag via budgeten eller andra formella 
initiativ. 



 
 
 
 
8

5.1 Avstämning mellan kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige under budgetprocessen 

kommunstyrelsen stämmer under budgetprocessen regelbundet av föreslagna mål och 
målnivåer för god ekonomisk hushållning samt förslag på prioritering av uppdrag och 
resurssättning i samlat presidium (SP). Helst ska målnivåer också sättas för en fyraårsperiod 
för att gynna långsiktigt arbete. Budgethandlingen beslutas slutligen av kommunfullmäktige. 

5.2 Verksamhets- och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning 

Målstyrningen sker genom budgetmålen, dvs verksamhets- och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som anges i kommunallagen. Grundläggande är att verksamheten ska 
bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden 
för den service den konsumerar. Mål- och målnivåer arbetas fram i dialog mellan 
budgetutskottet och förvaltningsledningen för att bli så realistiska som möjligt.  
 
Målen ska vara mätbara och ha ett målvärde för att kunna se måluppfyllelsen, hur långt man 
kommit vid olika tidpunkter och veta när målet är nått. Ett mål varar i regel över en längre 
tidsperiod.  
 
Målen ska vara SMARTA, dvs: 

 Specifika 
Ett mål som är specifikt och tydligt blir enkelt att förstå. 

 Mätbara 
Genom att varje mål är mätbart så ges möjlighet till tydlig uppföljning. Man vet hela 
tiden hur långt man har kvar till att slutföra målet och det är även tydligt när målet är 
uppnått. 

 Accepterade 
Det är tydligt för alla vad målet är och att det är möjligt att ta sig dit. Målet ska vara 
accepterat bland alla involverade. 

 Realistiska 
Är det möjligt att uppnå målet med de resurser, kunskap och tid som finns till 
förfogande? 

 Tidsatta 
När ska målet vara uppnått? När ska åtgärder och insatser vara genomförda?  

 Aktivitetsskapande och ansvarssatta 
Det ska vara möjligt att forma åtgärder och insatser som hjälper till att nå målet. Både 
målet och åtgärder/insatser måste ha utsedda ansvariga. 
 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
Dessa mål ska spegla det som är resultat ur ett kund- eller medborgarperspektiv. Målen 
som används utgår från målsatta indikatorer/mätetal. En indikator/mätetal är en visare 
eller mätare som visar hur långt man nått i sin måluppfyllelse, t ex ”Elever i årskurs 9 
som är behöriga till ett yrkesprogram, andel (%). Indikatorerna/mätetalen kan 
komma från t ex Öppna jämförelser (ÖJ), Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) eller annan 
källa bara de speglar resultat ur ett kund- eller medborgarperspektiv.  
 
Målen ska helst också vara jämförbara med andra kommuner samt nedbrytbara på 
enhetsnivå. ÖJ och KKiK är sammanställningar av jämförelser mellan kommuner, dessa 
genomförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
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Exempel på ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2017 är: 

Mål Indikator/mätetal Målvärde 
2017 

Ansvar 

Andelen deltagare vid 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet 
som vid avslut börjat 
arbeta ska öka  

Resultat vid avslut i 
kommunens arbetsmarknads-
verksamhet, deltagare som 
börjat arbeta, andel (%) 

30 % Individ- och 
familjeomsorg 

(IFO) 

 
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
De finansiella målen utgör ett verktyg för att kunna bedöma den finansiella situationen och 
utvecklingen, och därmed fastslå om kommunen har en god ekonomisk hushållning.  

5.3 Uppdragen 
Uppdragen kommer från planer beslutade av kommunstyrelsen, förutom budgeten som 
antas av kommunfullmäktige. Planerna kan vara handlingsplaner efter beslutade strategier 
och program eller andra planer. Uppdragen kan också komma via budgeten som 
budgetuppdrag eller som uppdrag från intern kontroll. Alla uppdrag kan sorteras in i det 
målområde där de bidrar mot visionen. 
 
Inför varje nytt budgetår ska planerna först behandlas i budgetutskottet där prioritering och 
resurssättning sker i dialog med förvaltningsledningen. Detta kan innebära att man för ett 
budgetår endast kan prioritera några av flera uppdrag i en plan. De uppdrag som prioriteras 
ges till förvaltningen i budgethandlingen. 
 
Uppdrag är i regel mer begränsade i sin omfattning än vad ett mål är och kan genomföras i 
ett kortare tidsperspektiv. Ett uppdrag kan liknas vid en åtgärd eller insats där man kan säga 
om den är gjord eller inte. Uppdrag behöver inte vara mätbara, ha indikator/mätetal och 
målvärde. 
 
Uppdragen ska också vara: 

 Specifika 
 Accepterade 
 Realistiska 
 Tidsatta 
 Aktivitetsskapande och ansvarssatta 

 
Exempel på ett uppdrag från Äldreomsorgsplan 2016 - 2019 är:  

Uppdrag Ansvar 

Öka äldres medskapande i vård och omsorg genom implementering av IBIC/ÄBIC. Äldre-
omsorgen 

5.4 Verksamhetsplaner 
Verksamhetsplaner är förvaltningens verktyg att samla ihop och möjliggöra verkställighet av 
de beslutade målen för god ekonomisk hushållning och uppdragen i budgeten. Målen och 
uppdragen läggs in i respektive ansvarssatt verksamhets/bolags verksamhetsplan.  
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Överordnad chef äger och beslutar över underordnad chefs verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanerna syftar till att tydliggöra uppgiften/uppdraget för det aktuella året. 
Varje chefsnivå i förvaltningen har en egen verksamhetsplan, denna blir också underställda 
medarbetares uppdrag/uppgift det kommande året.  
 
För varje mål och uppdrag tar ansvarig chef, tillsammans med medarbetare, fram 
åtgärder/insatser som ska bidra till måluppfyllelse eller att man löser sina uppdrag. Det är 
åtgärderna/insatserna som driver utvecklingen, därför är det viktigt att dessa är klara och 
tydliga. Åtgärderna/insatserna bör vara grundade på fakta, empiri eller evidens, att de leder 
till resultat. 
 
I verksamhetsplanerna finns möjlighet för överordnad chef att lägga till ytterligare målsatta 
indikatorer/mätetal och/eller uppdrag, t ex inom områdena systematiskt kvalitetsarbete, 
medarbetarenkät och brukarenkät, som är viktiga att styra mot. Verksamhetsplanerna följs 
upp, som minst, i samband med årsbokslutet. 
 
Det är viktigt att ansvariga chefer regelbundet visar och diskuterar verksamhetsplanerna och 
vilka åtgärder/insatser som kopplas till målen och uppdragen i olika fora, exempelvis på 
arbetsplatsträffar (APT). Först när åtgärderna/insatserna utförts kan effekter av politiska 
beslut börja märkas i mötet mellan medarbetare och kund. 

5.5 Chefskontrakt 
Utöver verksamhetsplaner finns också chefskontrakt där överordnad chef ger underordnad 
chef särskilda uppdrag och uppgifter som ska utföras under det kommande året. Dessa 
återfinns inte i verksamhetsplanerna. 

 
6. Styrdokumenten 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika 
styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga nämnder. 
Dessa styrdokument benämns strategi, program, plan, policy, riktlinjer, regler och återfinns i 
författningshandboken.  
 
Dokumentens benämningar anger vilken roll de har och om de är på en översiktlig eller 
detaljerad nivå. De delas också in i aktiverande och normerande dokument enligt följande: 
 

Aktiverande dokument Nivå Normerande dokument Nivå 

Strategi Översiktlig Policy Översiktlig 

Program Översiktlig Riktlinjer Konkret 

Plan Detaljerad Regler Detaljerad 
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6.1 Aktiverande dokument  
Aktiverande styrdokument anger riktningen för hur vi ska agera för att nå en viss inriktning 
eller ett visst resultat inom något område.  
 

Strategi  
En strategi antas alltid av kommunfullmäktige.  
 
Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta strategier, efter beslut av kommunfullmäktige. 
Uppdraget kan delas ut genom ett uppdrag i den årliga budgeten eller genom ett annat beslut 
av kommunfullmäktige. En strategi tar i normalfallet sin utgångspunkt i kommunens vision, 
visionens målområden och det kommunalpolitiska handlingsprogrammet, som anger 
strategiskt viktiga områden för mandatperioden. 
 
Under arbetet med att ta fram en sådan strategi kan en medborgardialog genomförd av en 
fullmäktigeberedning vara en lämplig åtgärd. Då kan kommunfullmäktige ge en beredning 
ett uppdrag att genomföra en sådan.  
 
En strategi ska innehålla långsiktiga perspektiv, prioriteringar och avgörande val inom 
samhällsviktiga områden som är av stor betydelse för Ulricehamns kommun. En strategi ska 
som huvudregel innehålla något eller ett antal strategiområden, där övergripande 
inriktning/inriktningar för området pekas ut. Det innebär samtidigt att man väljer bort något 
annat. För att vara ett fungerande dokument måste strategin ge ledning i detta val. Ordet 
strategi ska finnas i benämningen av dokumentet, det kan finnas undantag, t ex översiktsplan 
och vision.  
 
Strategin ska, sedan den antagits av kommunfullmäktige, utmynna i en handlingsplan där 
strategiområdena konkretiseras i uppdrag. Planen fastställs av kommunstyrelsen. 
 
Program  
Ett program antas alltid av kommunfullmäktige.  
 
Dokumentet ska som huvudregel innehålla något eller ett antal programområden, där 
övergripande inriktning/inriktningar för området pekas ut. I något fall kan mål användas, t 
ex om det ska tas fram ett kommunalt programdokument utifrån nationella mål inom något 
område. 
 
Programmet anger, likt strategier, vilka inriktningar, långsiktiga perspektiv, prioriteringar 
och avgörande val som är av kritisk betydelse och som bidrar till att uppfylla visionen via 
målområdena. Det innebär samtidigt att man väljer bort något annat. För att vara ett 
fungerande dokument måste programmet ge ledning i detta val. Under arbetet med att ta 
fram ett program kan en medborgardialog genomförd av en fullmäktigeberedning vara en 
lämplig åtgärd. Då kan kommunfullmäktige ge en beredning ett uppdrag att genomföra en 
sådan. 
 
Programmet utmynnar i en plan där programområden konkretiseras i uppdrag. Planen 
antas av kommunstyrelsen. Ett undantag är det kommunalpolitiska handlingsprogrammet 
(KPH), där istället tydliga uppdrag ges till kommunstyrelsen genom budgeten. Budgeten 
antas av kommunfullmäktige. 
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Plan  
En plan antas alltid av kommunstyrelsen, förutom budgeten som antas av 
kommunfullmäktige. Budgeten är också en plan. 
 
I planen konkretiseras strategi- och programområden i uppdrag, så konkret att det säkrar 
det önskade utförandet. Av planen ska framgå vem som har ansvar för att uppdragen blir 
gjorda, eventuella mätetal och åtgärder/insatser kan också anges.  
 
Planen presenterar vad som ska göras i form av uppdrag, inte det man hoppas eller önskar 
åstadkomma. Den får inte stanna vid att vara en inventering eller en önskelista.  

6.2 Normerande dokument  
Normerande dokument klargör vårt förhållningssätt för vissa frågor och anger hur vi ska 
möta vissa situationer. Även de normerande dokumenten kan i olika grad vara översiktliga 
och detaljerade. 
 
Policy  
En policy antas i huvudsak av kommunstyrelsen.  
En policy ska ge en princip att hålla sig till, ett sätt att se på en viss företeelse. Den anger vårt 
allmänna förhållningssätt till något. Den ger principer för vägledning och bedömningar men 
innehåller inga tydliga regler. Policy är ett översiktligt dokument. 
 
Riktlinjer  
Riktlinjer antas i huvudsak av kommunstyrelsen.  
 
Riktlinjer ger konkret stöd för ett visst handlande med ett visst utrymme för egna 
bedömningar. De ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras och kan också 
vara inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt. Riktlinjer är mindre 
översiktliga än policy.  
 
Regler  
Regler antas i huvudsak av kommunstyrelsen.  
 
Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument  
är ”ska”, ”måste” och ”får inte”. Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla luddiga 
formuleringar som bara innebär strävan i en viss riktning, eller lämnar åt läsaren att avgöra 
om denne vill följa ordalydelsen eller inte. Bland regler finns också reglementen och 
bolagsordningar (antagna av kommunfullmäktige) och delegationsordningar (antagna av 
kommunstyrelsen eller respektive nämnd). 

6.3 Att tänka på vid framtagande av styrdokument  
Vid arbete med att ta fram ett styrdokument ska man överväga vilka lagar som finns på 
området, liksom vilken styrning som redan finns. Man ska överväga och motivera varför ett 
styrdokument behövs, och granska hur det samspelar med styrdokument på angränsande 
områden.  
 
Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella överordnade dokument. Om 
exempelvis en lag eller ett annat styrdokuments innehåll har betydelse, kan texten hänvisa 
till detta dokument. Däremot ska inte texten referera innehållet eller fastslå att det andra 
dokumentet gäller.  
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Varje styrdokument ska klassificeras som någon av de sex typer som beskrivs i dessa 
riktlinjer.  
 
Vid allt arbete med styrdokument ska i ett tidigt skede strategi- och utvecklingsenheten på 
kanslifunktionen kopplas in som stöd, för att säkerställa att dokumentet fyller kraven och 
harmonierar med dessa riktlinjer samt kommunens grafiska regler. Styrdokumenten ska 
utformas enligt en mall, med typografi och design som tagits fram av 
kommunikationsfunktionen i enlighet med kommunens grafiska regler.  
 
I styrdokumentets namn ska, som huvudregel, den dokumenttyp som det tillhör finnas med, 
till exempel ”Strategi för…”, ”Policy för…”, ”Regler för…”.  
För att göra styrdokumentet så lätt som möjligt att förstå och förmedla, ska det ha ett enkelt 
och tydligt språk och en begränsad omfattning.  
 
Att ange och att använda benämningen mål i styrdokument ska, om möjligt, undvikas. 
Undantag kan vara om lagstiftning kräver det, t ex inom arbetsmiljöområdet, eller att det i 
kommunallagen står att budgeten ska innehålla både finansiella mål och verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning.  
 
Alla styrdokument ska inledas med två obligatoriska rubriker; bakgrund och syfte.  
I bakgrunden anges kortfattat anledningen till att dokumentet skrivits, vilka andra 
dokument, lagar och förordningar som finns som en grund och utgångspunkt.  
I syftet anges kortfattat vilken funktion dokumentet ska fylla.  
 
Ett styrdokument är giltigt i högst fyra år. Sedan krävs en revidering och/eller ett nytt 
beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla.  
 
På förstasidan i alla styrdokument ska finnas uppgift om:  
- vem som har antagit dokumentet  
- datum när dokumentet har antagits  
- vem som ansvarar för uppföljning/revidering  
- hur länge dokumentet gäller, endast år anges.  
 
Alla styrdokument som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan 
nämnd, ska finnas samlade i författningshandboken på kommunens webb och är 
åtkomliga även från intranätet.  
Ett styrdokument ger effekt först när det är känt och tillämpat i organisationen. Det är viktigt 
att under arbetet med dokumentet också planera för hur det ska kommuniceras och 
förankras i organisationen. 
 
Följande checklista ska beaktas när ett nytt styrdokument tas fram:  
• Vilken lagstiftning inklusive förarbeten finns redan på området?  
• Vilka styrdokument finns sedan tidigare inom området?  
• Motivera varför ett nytt styrdokument behövs!  
• Hur ska styrdokumentet samordnas med andra styrdokument?  
• Vilken dokumenttyp är det frågan om?  
• Vilken instans ska besluta om styrdokumentet?  
• Jämställdhet och mångfaldsperspektiv ska beaktas och integreras i alla styrdokument.  
• Kostnadsberäkna konsekvenserna av styrdokumentet om det är aktuellt.  
• Skriv kort och tydligt!  
• Är ansvarsfördelningen tydlig? Det ska framgå vilka uppdrag som delas ut till vilka 
funktioner (gäller plan).  
• Hur ska information om dokumentet spridas och hur ska dokumentet förankras i 
kommunen?  
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• Hur länge ska styrdokumentet gälla (max 4 år)?  
• Hur ska styrdokumentet följas upp?  
• Vem ansvarar för information om styrdokumentet?  
• Var ligger ansvaret för styrdokumentet (uppföljning och revidering)?  

6.4 Dokument på förvaltningsnivå  
Utöver de politiskt antagna styrdokumenten i författningshandboken, finns också dokument 
beslutade på förvaltningsnivå/verksamhetsnivå som till exempel handböcker samt rutiner 
och processbeskrivningar och i Våra arbetssätt, dessa innehåller handfasta råd eller 
arbetssätt. 

Våra arbetssätt är samlingsnamnet för Ulricehamns kommuns dokumenterade rutiner och 
processer. Här ska verksamheternas viktigaste rutiner och processer finnas beskrivna. ”En 
process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt 
någon extern eller intern kund” Bergman och Klefsjö (2012, s.457) 
 
En process är en beskrivning av ett större flöde som är viktigt för verksamheten. En rutin 
beskriver ett kortare flöde.  
 
En del rutiner och processer gäller kommunövergripande, andra beslutar och förfogar 
sektorer, verksamheter eller enheter själva över. Rutinen eller processen ska endast finnas på 
ett ställe, som kan länkas till, för att undvika olika versioner och dubbelarbete vid 
förändringar. 
 
En handbok är en samling av informationsdokument inom ett visst område, t ex 
ekonomihandbok och personalhandbok.  
 

7. Planering och uppföljning 
kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och anger de 
politiska prioriteringarna, tillgängliga resurser det kommande året, uppdragen samt 
verksamhets- och finansiella mål för god ekonomisk hushållning.  
 
Budgeten ska konkretiseras och omsättas i praktiken av förvaltningen och de delar som gäller 
bolagen. Målen och uppdragen läggs in i verksamhetsplanerna. 
 

7.1 Budgetprocessen 
Budgetprocessen är en kommunövergripande process som finns dokumenterad i Våra 
arbetssätt. Budgetutskottet arbetar tillsammans med förvaltningsledningen fram ett förslag 
till budget innehållande ekonomiska förutsättningar och prioriteringar, uppdrag samt 
verksamhets- och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Målen och uppdragen 
stämmer kommunstyrelsen av med samlat presidium under processens gång. 
 
kommunstyrelsen bereder budgetförslaget inför kommunfullmäktiges beslut under hösten, 
senast november, valår december enligt kommunallagen. Beslutet utgör grunden för 
förvaltningens utarbetande av detaljbudgetar och verksamhetsplaner.  
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7.2 Uppföljningsprocessen 
Uppföljningsprocessen är en kommunövergripande process som finns dokumenterad i Våra 
arbetssätt. 
 
Uppföljningsprocessen utgår varje år från den beslutade budget som börjar gälla från 1 
januari varje år samt detaljbudgetar för verksamheter och enheter. Processen avslutas med 
årsredovisningen per 31 december varje år. Uppföljningen dokumenteras varje månad av 
samtliga chefer i Stratsys förutom i januari och juli, då ingen uppföljning sker. I 
uppföljningen ingår för alla chefer att granska och redovisa den fakta som efterfrågas, 
analysera och att komma med åtgärder om det är något som behöver korrigeras eller 
hanteras. Åtgärder från tidigare uppföljningar ska också följas upp. Pyramiden nedan visar 
sambandet mellan styrning, genomförande och uppföljning i kommunen. 
 
 
 
 

Komm
unfull
mäktig
e (KF)

Kommunstyrelse
(KS)

Kommunchef (KC)

Sektorschef (SC)

Verksamhetschef (VC)

Enhetschef (EC)

 
 
 
 
 
Varje månad, förutom januari, april, juli, augusti och december, görs månadsuppföljningar. 
Vid dessa följs ekonomi och personal upp från enhetschef (EC) till kommunchefs (KC) nivå. 
Vid tertialuppföljningen (april), delårsbokslutet (augusti) och årsbokslutet (december) följs 
förutom ekonomi och personal också verksamhet och kvalitet i verksamhetsplanerna upp, 
från EC till KC nivå. Olika delar av verksamhetsplanerna kan följas upp i olika 
tertialuppföljningar då en målsättning är att det ska vara rätt antal årliga uppföljningar för de 
olika delarna. KC ansvarar för att redovisa månadsuppföljningarna för februari och oktober 
till kommunstyrelsen. KC ansvarar också för att redovisa delårsbokslutet och 
årsredovisningen till kommunstyrelsen. kommunstyrelsens ordförande (KSO) ansvarar för 
att redovisa dessa till kommunfullmäktige.  

Styrning i kommunen sker 
neråt i verksamheten genom 
mål, uppdrag och resurser.

Uppföljning i kommunen sker 
uppåt, till nästa nivå i 
verksamheten via Stratsys.

Genomförande av uppdrag och uppgifter.
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7.3 Övriga uppföljningar 
Under året ska också andra uppföljningar göras. Det kan vara analyser av nationella 
undersökningar, egna brukarundersökningar och gemensamma styrdokument. Utifrån 
resultaten kan verksamheter och bolag här få i uppdrag att fokusera på vissa områden för en 
djupare analys och åtgärdsförlag. Utöver detta kan verksamheter ha krav på uppföljning av 
mål, nyckeltal och verksamhet från lagstiftning eller myndigheter.  
 
När det är av större betydelse ska de också rapporteras till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. Utöver de undersökningar som kommunen deltar i eller själv genomför 
har nationella myndigheter både regelbunden och riktad tillsyn i verksamheterna. 
Tillsynsrapporterna är ytterligare ett underlag för att förbättra och utveckla verksamheterna. 

7.4 Analysverkstäder 
Vi arbetar med analys på två olika sätt; analys i samband med tertialuppföljningar samt 
fördjupad analys som kan göras under verksamhetsåret. Dessa båda arbetssätt finns 
beskrivna i ”Analyshandbok för Ulricehamns kommun”. 
 
Vid tertialuppföljningarna arbetar vi med analysverkstäder under halvdagar. Syftet med 
dessa är att alla chefer i sektorerna ska utveckla förmågan att analysera, söka orsaker och 
besluta om aktiva åtgärder för att nå de mål och uppdrag man har i sin verksamhet. 
Närvarande vid analysverkstäderna är också avdelade ekonomer, personalspecialister, 
systemförvaltare och utvecklingsledare.  
 
Under verksamhetsåret kan man också arbeta med fördjupad analys, då det finns behov av 
en djupare förståelse för att hitta orsaken till ett problem. Därefter är det lättare att kunna 
sätta in rätt åtgärder och insatser. Målet är att vara en förvaltning där ett så högt kundvärde 
som möjligt skapas i förhållande till tillgängliga resurser. 

8. Intern kontroll 
Processen för intern kontroll är en kommunövergripande process som finns dokumenterad i 
Våra arbetssätt, den styrs av kommunallagens kap 6, 7§ och Regler för intern kontroll. 
Processen följer också The Committe of the Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) principer. 
 
Syftet är att ha en enhetlig process och tydlighet i ansvaret för hur vi arbetar med riskanalys, 
intern kontrollplan (IKP), uppföljning samt rapportering av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 
 
Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda 
målen uppfylls. Processen syftar också till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer mm. 

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 
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kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll, att 
en intern kontrollorganisation upprättas och att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. De ska inför varje verksamhetsår besluta om en ny IKP och kan också besluta 
om att olika granskningsområden väljs ut utifrån den riskbedömning som gjorts. 
 
kommunstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller för kommunens 
verksamheter, bolag och nämnder. Nedan visas översiktligt vad som ingår i processens olika 
delmoment.  
 

1. Riskanalys 
Processens första delmoment är riskanalys som genomförs i kommunens ledning, 
funktioner, sektorer, verksamheter, bolag och nämnder. Syftet med detta delmoment är 
att få fram aktuella risker, riskbedöma dessa och avgöra vilka som ska finnas med i IKP. 

2. Intern kontrollplan (IKP) 
Detta delmoment innebär att de risker man bedömt som allvarligast och/eller mest 
angelägna att arbeta med, sammanställs i Ulricehamns kommuns IKP för beslut i KS. 
Beslutad IKP lämnas över till kommunens revisorer. 

3. Kontroll och uppföljning 
Tredje delmomentet innebär löpande kontroll av kontrollaktiviteter under året och 
därefter uppföljning av de utförda kontrollerna samt uppföljning av egenkontroller och 
åtgärder i samband med årsbokslutet. Resultatet från uppföljningen rapporteras till 
kommunens ledning, funktioner, sektorer och verksamheter samt till respektive nämnd 
och bolagsstyrelse. 

4. Rapportering till KS 
Det sista delmomentet innebär att rapporten kring uppföljningen av antagen IKP 
upprättas, för att av kommunchef överlämnas till kommunstyrelsen tillsammans med 
årsredovisningen. Rapporten ska samtidigt överlämnas till kommunens revisorer. 

 

9. Kulturpyramiden 
Kulturpyramiden finns utförligare beskriven i ”Policy för Ulricehamn – en lärande 
organisation”. Den viktigaste tillgången för vår organisation är de anställda och deras 
kompetens. Vår organisation är en del av omvärlden och behöver förändras i takt med att 
omvärlden förändras. Därför har en struktur skapats som stödjer lärprocesser, effektivt 
arbete och kvalitativ service.  
 
Figuren nedan förklarar hur förvaltningen ska arbeta och förhålla sig för att nå visionen för 
organisationen Ulricehamns kommun. Denna vision ska ej förväxlas med den politiskt 
beslutade visionen i översiktsplanen som gäller Ulricehamns kommun som geografiskt 
område. 
 
Det är varje chefs ansvar att, i sin verksamhet, identifiera processer, flöden och gränssnitt där 
det finns förbättringsmöjligheter samt att där använda anvisade metoder och verktyg. 
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Vision  
Visionen anger vartåt vi långsiktigt siktar. Organisationen Ulricehamns kommuns vision: ”En 
öppen och modern organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas 
till vara”  
 
Värdeord  
Inom Ulricehamns kommun skapas framgång lika mycket av gemensamma värderingar som 
av medarbetarnas kompetens. Våra gemensamma värdeord är utformade för att gynna såväl 
medborgare som anställda. Vi som arbetar i Ulricehamns kommun har alla ett ansvar för att 
levandegöra vår vision och att arbeta utifrån vår kulturpyramid. Som en hjälp för att kunna 
nå visionen finns fyra värdeord ord som skall prägla våra processer.  
Dessa är:  
 
Samverkan Vi ska genom samverkan bidra till delaktighet, bra beslutsunderlag och en 
stimulerande arbetsmiljö.  
 
Helhetssyn Vi har en helhetssyn på vår verksamhet i syfte att ständigt förbättra, hitta 
samverkansformer och underlätta för varandra för att uppnå politikens mål.  
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Kundens fokus Vi har alltid i åtanke vem vi är till för och skapar värde för. Detta gör vi 
genom att sätta oss in i kundens behov.  
 
Stolthet Vi är stolta över det vi åstadkommer och de mål vi når.  
 
Principer  
Fyra principer har tagits fram kopplade till våra värdeord. Dessa principer är våra 
värderingar som vi arbetar efter. Våra principer säger oss vad vi kan förvänta oss av 
varandra. De ger också våra kunder (brukare, klienter, elever, medborgare) en möjlighet att 
förstå vem vi är. Vi är en organisation som strävar efter nöjdare kunder, vi delar med oss av 
vår kunskap och vill varandra väl. Tillsammans bidrar vi alla till en god samhällsservice. Våra 
principer är: 

 Vi vill ha god kvalitet och nöjdare kunder inom givna ramar. 

 Vi underlättar för varandra och överlämnar med ansvar. 

 Vi vill varandras framgång. 

 Alla bidrar till helheten. 

Metoder  
Våra metoder är kopplade till våra principer och värdeord i syfte att hjälpa oss nå visionen. 
Metoderna är samlingsnamn och inrymmer, var för sig, ett antal verktyg. Metoderna är: Våra 
arbetssätt, Lean, Digitala system, Strategisk kompetensförsörjning. 
 
Verktyg  
Verktygen är hjälpmedel, för att åstadkomma verksamhetsförbättringar. Det är dessa verktyg 
som verksamheterna ska använda sig av. 
Våra arbetssätt: exempelvis processer, rutiner, checklistor  
Lean: exempelvis värdeflödesanalys, 5S, A3-metoden, leantavlor  
Digitala system: exempelvis system för beslutsstöd, uppföljning, ärendehantering 
Strategisk kompetensförsörjning: exempelvis ledar- och medarbetarutveckling. 
 
Fundament  
Den lärande organisationen ligger som ett fundament för hur vi arbetar mot visionen.  
 

10. Politiker- och tjänstemannaroller 
En viktig nyckel för att styrningen och uppföljningen ska fungera optimalt i kommunen är en 
tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän, dvs vem som ansvarar för vad/när och 
vem som ansvarar för hur/vem.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om vad som ska uppnås arbetar kommunstyrelsen 
med vad som ska göras och förvaltningen besvarar frågan hur det ska göras. 
 
Förvaltningen erhåller sina resurser, uppdrag, verksamhets- och finansiella mål via 
budgeten. Förvaltningens verksamheter och enheter lägger in dessa i sina respektive 
verksamhetsplaner. Här anges hur och vem som ska utföra åtgärderna för att fullgöra 
uppdragen och nå fastställda målnivåer.  
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11. Synpunktshantering och 
medborgarförslag 
En attraktiv kommun kan skapas på många olika sätt. Vi ska uppmana medborgarna/ 
brukarna/kunderna att tala om vad de tycker om vår service. Syftet är att snabbt kunna rätta 
till fel eller brister och utveckla våra tjänster. En god synpunktshantering kan ses som ett 
redskap för delaktighet och ett verktyg för ständiga förbättringar av vår service. 
 
Verksamheterna ska därför använda synpunkter och avvikelser som ett underlag i sitt 
kvalitetsarbete. På detta sätt kan resurser fördelas för att på bästa sätt tillgodose 
medborgarnas och brukarnas/kundernas krav och behov.  
 
Genom medborgarförslag har medborgarna möjlighet att få sina frågor behandlade politiskt. 

12. Medborgardialog 
Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Ulricehamn. Syftet är att 
de förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut genom 
medborgarnas delaktighet.  
Medborgardialog sker via fullmäktigeberedningarna och kan genomföras på olika sätt 
beroende på hur uppdraget från kommunfullmäktige är utformat. Medborgardialog används 
när de förtroendevalda behöver mer kunskap om invånarnas värderingar, synpunkter etc. 
T.ex. i samband med förvaltningens utarbetande av nya strategidokument, program eller i 
planeringen och genomförandet av större bebyggelseprojekt i kommunen.  
Medborgardialogen ger samtidigt medborgarna en insikt i kommunens ansvar och behov av 
att prioritera. Den bidrar också till ökat förtroende för kommunen och de förtroendevalda. 
 

12.1 Mötesplatser för dialog 
Ulricehamns kommun ska finnas där våra medborgare och intressenter finns. Inriktningen 
ska vara tvåvägskommunikation och att inbjuda till dialog. Målet är att öka möjligheten till 
delaktighet och påverkan. 
 
Webbplatsen är en viktig arena för detta, liksom Ulricehamns kommuns närvaro i sociala 
medier. Andra kanaler är personliga möten av olika slag.  I styrdokumenten 
”Kommunikationspolicy” och ”Riktlinjer för kommunikation” specificeras detta ytterligare. 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-01-08 

 Sida 1 av 3 

  
 
 
§ 9/2018 
 

Ny högstadieskola 
Dnr 2017/418 
 
 
Sammanfattning 
Planerade utökningar och ombyggnationer räcker inte för att möta det ökade behovet av 
platser i centralortens grundskolor visar befolkningsprognoser. I det kommunalpolitiska 
handlingsprogrammet 2017-2018 fastställs att en ny högstadieskola ska planeras. 
Förvaltningen har i budget 2017 fått i uppdrag att med ett helhetsgrepp utreda hur 
kommunen ska kunna tillgodose ett ökat platsbehov, med utgångspunkt i att slå samman 
kommunens två högstadieskolor. 
 
Förvaltningens utredning identifierar utmaningar att beakta vid skapandet av en ny 
högstadieskola men framför allt de möjligheter som nya, moderna och pedagogiska 
lärmiljöer innebär. Dels för eleverna och deras rätt till en trygg skolgång med individanpassat 
stöd, ett förfaringssätt som stöder arbetet med ökad måluppfyllelse, dels för skolans 
organisation och rektors förbättrade förutsättningar för kollegialt utbyte mellan lärarna och 
för bemanningsmöjligheter. Detta i sin tur ligger väl i linje med förvaltningens arbete med 
heltid som norm och att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
De fördelar en ny skola skulle innebära för kvaliteten i lärandet, lärmiljöerna och elevernas 
tillvaro, motiverar en sammanslagning av skolorna. Det skulle säkra högstadieelevernas rätt 
och tillgång till en modern och likvärdig skola för alla. Kvalitetshöjningen som förväntas 
uppnås gör det svårmotiverat att låta en fjärdedel av kommunens högstadieelever fråntas 
möjligheten att gå där.  Med ett inriktningsbeslut om sammanslagning och att bygga en ny 
gemensam högstadieskola i centralorten klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningen i 
centralorten samt för att påbörja ett visionsarbete för Timmele. Först då kan alternativt 
användande av lokaler utredas och planering påbörjas för hela kommunkoncernens 
lokaliserings- och etableringsmöjligheter. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-11-30 från kommunchef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer 
samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör 
Stenbocksskolan. Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till 
förvaltningslokaler, försäljas eller annan användning.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid 
Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i 
Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. 
Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller 
exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga 
fastigheterna eller genom nybyggnation. 
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Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra skolor i Ätradalen. 
 
Protokollsanteckning 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 15:05 – 15:10. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
Mikael Levander (NU), Jan-Olof Sundh (V) och Kerstin Berggren (MP) yrkar som 
ändringsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att utreda en renovering och tillbyggnad av 
Stenbocksskolan. Tillbyggnaden ska rymma de lokaler som finns i nuvarande 
Annexetbyggnad, ev. ytterligare pedagogiska lärmiljöer som kan behövas samt 
lokaler/utrymmen/miljöer (både inomhus och utomhus) där elever kan vara då de inte har 
lektioner. Tillbyggnaden byggs utifrån de senaste kraven och forskningen när det gäller 
pedagogik, miljökrav och energianvändning. Renoveringen ska bidra till att Stenbocksskolan 
får modernare lärmiljöer anpassade för framtidens skola. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda en renovering och ev. tillbyggnad av Ätradalsskolan. 
Målet är att skapa bra pedagogiska lärmiljöer samt lokaler/utrymmen/miljöer (både 
inomhus och utomhus) där elever kan vara då de inte har lektioner. Renoveringen ska bidra 
till att Ätradalsskolan får modernare lärmiljöer anpassade för framtidens skola. 
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU), Jan-Olof Sundhs (V) och Kerstin 
Berggrens (MP) ändringsyrkande. 
  
Birgit Andersson (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall Mikael Levanders (NU), Jan-Olof Sundhs (V) och Kerstin 
Berggrens (MP) ändringsyrkande. 
 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU), Jan-Olof Sundhs (V) och Kerstin 
Berggrens (MP) ändringsyrkande.  
 
Roger Wilhelmsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslutsutgång 
Ordförande (S) ställer frågan om kommunstyrelsen avser att fatta beslut enligt ordförandens 
förslag till beslut eller enligt Mikael Levanders (NU), Jan-Olof Sundhs (V) och Kerstin 
Berggrens (MP) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
ordförandens förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer 
samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör 
Stenbocksskolan. Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till 
förvaltningslokaler, försäljas eller annan användning.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid 
Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i 
Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. 
Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller 
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exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga 
fastigheterna eller genom nybyggnation. 
 
Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra skolor i Ätradalen. 
 
Reservationer 
Mikael Levander (NU), Jan-Olof Sundh (V), Kerstin Berggren (MP) och Niclas Sunding (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-11-30 

Tjänsteskrivelse Ny högstadieskola 
Diarienummer 2017/418, löpnummer 4671/2017 
 
Sammanfattning 
Planerade utökningar och ombyggnationer räcker inte för att möta det ökade behovet av 
platser i centralortens grundskolor visar befolkningsprognoser. I det kommunalpolitiska 
handlingsprogrammet 2017-2018 fastställs att en ny högstadieskola ska planeras. 
Förvaltningen har i budget 2017 fått i uppdrag att med ett helhetsgrepp utreda hur 
kommunen ska kunna tillgodose ett ökat platsbehov, med utgångspunkt i att slå samman 
kommunens två högstadieskolor. 
 
Förvaltningens utredning identifierar utmaningar att beakta vid skapandet av en ny 
högstadieskola men framför allt de möjligheter som nya, moderna och pedagogiska 
lärmiljöer innebär. Dels för eleverna och deras rätt till en trygg skolgång med individanpassat 
stöd, ett förfaringssätt som stöder arbetet med ökad måluppfyllelse, dels för skolans 
organisation och rektors förbättrade förutsättningar för kollegialt utbyte mellan lärarna och 
för bemanningsmöjligheter. Detta i sin tur ligger väl i linje med förvaltningens arbete med 
heltid som norm och att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
De fördelar en ny skola skulle innebära för kvaliteten i lärandet, lärmiljöerna och elevernas 
tillvaro, motiverar en sammanslagning av skolorna. Det skulle säkra högstadieelevernas rätt 
och tillgång till en modern och likvärdig skola för alla. Kvalitetshöjningen som förväntas 
uppnås gör det svårmotiverat att låta en fjärdedel av kommunens högstadieelever fråntas 
möjligheten att gå där.  Med ett inriktningsbeslut om sammanslagning och att bygga en ny 
gemensam högstadieskola i centralorten klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningen i 
centralorten samt för att påbörja ett visionsarbete för Timmele. Först då kan alternativt 
användande av lokaler utredas och planering påbörjas för hela kommunkoncernens 
lokaliserings- och etableringsmöjligheter. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer 
samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör 
Stenbocksskolan. Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till 
förvaltningslokaler, försäljas eller annan användning.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid 
Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i 
Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. 
Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller 
exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga 
fastigheterna eller genom nybyggnation. 
 
 
 
Ärendet 
I Ulricehamns kommunalpolitiska handlingsprogram 2017-2018 fastställs avsikten att en ny 
högstadieskola ska planeras. De senaste årens befolkningsprognoser tyder på att det, trots 
planerade utökningar och ombyggnationer, kommer uppstå ett underskott av platser för 
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grundskolan i centralorten inom en snar framtid. Förvaltningen har därför i budget 2017 fått 
i uppdrag att med ett helhetsgrepp utreda hur kommunen ska kunna tillgodose ett ökat 
platsbehov, med utgångspunkt i att slå samman kommunens två högstadieskolor; 
 
”Ta fram tillväxtplan för grundskolan i centralorten samt utred sammanslagning av 
kommunens två högstadieskolor 
Efterfrågan på fler platser inom förskolan och skolan ökar kraftigt, framför allt i 
centralorten, både på kort och på lång sikt. Samtidigt som det är nödvändigt att komma 
igång med detaljplanearbete som tillåter förskolor krävs ett långsiktigt arbete som tar ett 
helhetsgrepp om grundskolan i centralorten i form av en utredning. Denna utredning ska 
ha utgångspunkten att slå samman kommunens två högstadieskolor till en.” 
 
Utredning 
Inom ramen för uppdraget har förvaltningen sett över forskning på, och omvärldsbevakning 
av, skolutvecklingen i Sverige och globalt. En arbetsgrupp har besökt ett antal 
högstadieskolor och haft möte med branschfolk inom samhälls- och skolbyggnadsutveckling. 
Möten och en workshop tillsammans med funktioner inom sektor lärande har även 
genomförts under våren. På workshopen deltog rektorer, biträdande rektorer, 
utvecklingsledare, specialpedagoger, fritidsledare, elevhälsan, fackliga representanter, med 
flera men även representanter från fastighet, kostverksamheten samt kultur och fritid. 
Styrkor och svagheter i dagsläget samt möjligheter och utmaningar vid en sammanslagning 
av kommunens högstadieskolor, var i fokus och sammanställdes i en SWOT-analys.  
 
Sammantaget upplevs svagheterna i dagens högstadieskolor främst vara de begränsade 
fysiska lärmiljöerna, kompetensbrist och rekryteringssvårigheter. Möjligheterna att motverka 
dessa i en nybyggd skola anses vara många. Samtidigt finns det styrkor idag, som elevnära 
relationer, synlighet och engagerad personal, och en utmaning blir att bevara dessa vid en 
sammanslagning.  
 
Möjligheter  

En ny och stor skola skapar reella förutsättningar för en sammanhållen och likvärdig skola 
för alla, och kan vara en möjlighet till nystart och uppbyggnad av en avsiktlig, gemensam 
kultur. Fördelarna ur ett organisatoriskt perspektiv är många; fler kollegor, samlad 
kompetens och ett elevhälsoteam med specialkompetenser lätt tillgängligt för alla. Det blir 
lättare att ha tydliga gemensamma rutiner på en sammanhållen skola, vilket förenklar 
styrning och ledning och ger möjlighet för ett utökat stöd från rektorer och ledning.  
I större skolenheter kan investeringar i den fysiska lärmiljön lättare motiveras då 
nyttjandegraden blir hög. Det möjliggör skapandet av moderna lokaler, speciallokaler och 
olika miljöer som stimulerar och kan möta alla elevers behov. Den fysiska lärmiljön 
innefattar utformning av exempelvis klassrum, matsal, korridorer, skolgård och toaletter. 
När den utformas parallellt med det pedagogiska och det psykosociala perspektivet skapas 
ytterligare förutsättningar för en inkluderande helhet. 
 
Utmaningar  

Skolans utmaningar löses inte per automatik genom att bygga nytt utan dessa måste planeras 
för. Den stora skolans utmaningar handlar mycket om att skapa trygga och mindre 
sammanhang, dels genom lokalutformning men även organisatoriskt, för en jämlik och 
inkluderande skola. Det är extra viktigt för barn med behov av utökat stöd och deras 
skolresultat.  
 
Det finns också en oro för landsbygdsutvecklingen vid flytt av högstadieelever från 
Ätradalsskolan till centralorten. Det är viktigt att vi möter en sådan oro med saklig 
information snarare än känslomässiga reaktioner. Dessa två frågor har nämligen rent 
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statistiskt inget större samband med varandra. För Ätradalsskolans elever innebär flytten 10-
15 minuter utökad restid, vilket motiveras med den kvalitetsskillnad i skolgång den nya 
skolan erbjuder och det är där kommunens fokus bör ligga. Det kommer att innebära ökade 
kostnader för skolskjuts, men kan också ge en större efterfrågan på kollektivtrafik mellan 
Ulricehamn och de omgivande orterna och därigenom fungera som ett incitament för ett 
utökat antal turer.  
 
Rekommendation 

För att rymma kommunens totala antal högstadieelever behövs en skola med ca 950 platser 
till år 2025. För att undvika att växa ur lokalerna kan en sådan planeras för ett större antal, 
drygt 1000 platser. Befolkningsprognos och kapacitetsutredningar visar att skolorna redan 
nått maximalt nyttjande. Dessutom vittnar Stenbocksskolans lokaler om ett relativt akut läge. 
En högstadieskola med 1000 elever kommer bli en av Sveriges största, och kommer kräva 
omfattande planering. Detta både för utformningen men även vad gäller trafik och 
rörelsemönster i staden, samhällsutveckling och övrig lokalförsörjning. Genom att skapa 
flexibla lokaler och ytor som enkelt kan ställas om, kan denna omfattande investering bidra 
med mer än bara klassrum till kommunen, något som bland annat SKL ordar för. 
Samlokalisering kan främja samhällsnytta, t.ex. genom att föreningar, volontärverksamheter 
eller annat kan använda lokalerna kvällstid.  
 
Vid nybyggnation av en högstadieskola på annan plats blir Stenbocksskolans och 
Ätradalsskolans lokaler tillgängliga för annan verksamhet eller avyttring. I kommunens 
lokalförsörjningsplan syns behovet av lokaler för flertalet andra verksamheter i centralorten, 
bland annat grundskola F-6, förskolor och förvaltningslokaler. Likt utvecklingen Gällstad, 
där det föreslås samlokalisering av förskola och vård- och omsorgsboende samt att STUBO i 
direkt anslutning till detta planerar att bygga anpassade trygga bostäder, finns det möjlighet 
att inkludera hela kommunkoncernen och näringslivet i ett visionsarbete för Timmele. 
 
Fördelarna som en ny skola skulle innebära för kvaliteten i lärandet och lärmiljöerna, som 
identifierats under utredningen, är många men framför allt är det en jämlik skolgång för 
elever som motiverar sammanslagning av skolorna. Det är inte försvarbart att låta en 
fjärdedel av kommunens 13–15-åringar gå kvar på en äldre skola när de förväntade 
kvalitetsskillnaderna är så pass omfattande. 
 
Förvaltningen föreslår, utifrån ovan resonemang, att det som första steg tas ett 
inriktningsbeslut om att slå samman kommunens två högstadieskolor och att bygga en ny 
gemensam högstadieskola i centralorten. Beslutet ger förutsättningar att börja planera för 
skapandet av moderna pedagogiska lärmiljöer där alla elever kan känna sig trygga och 
prestera väl. Med ett sådant beslut kan lokalplanering för förskolor, F-6 samt övrig 
lokalförsörjning i centralorten och i Timmele påbörjas. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
  
 

Håkan Sandahl Jennifer Leijon 
Kommunchef Planeringsledare 
 Sektor välfärd 
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§ 10/2018 
 

Svar på motion om möjlighet till TV-tittande dagen 
efter på äldreboenden 
Dnr 2017/680 
 
 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har lämnat en motion där han föreslår att förvaltningen ska utreda 
vad det skulle kosta att införskaffa till exempel en Apple-TV till samtliga 
gemensamhetsutrymmen på kommunens alla äldreboenden där TV finns att tillgå, samt att 
undersöka möjligheten om den investeringen skulle gå att finansiera inom befintlig budget 
för välfärd. Kostnaden för detta skulle bli cirka 200 000 kronor och bedöms inte vara 
prioriterat i sektor välfärds budget för 2018. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-11-29 från Socialchef 
2 Motion om playkanaler 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen har utrett 
frågan med det resultat att det skulle kosta cirka 200 000 kronor och att det inte anses vara 
prioriterat i sektor välfärds budget för 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Levander (NU) yrkar att Apple-TV införskaffas till alla gemensamhetsutrymmen på 
kommunens alla äldreboenden och investeringen finansieras med 2017 års resultat.  
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer frågan om kommunstyrelsen avser fatta beslut enligt ordförandens 
förslag till beslut eller enligt Mikael Levanders (NU) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens beslutat enligt ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen har utrett 
frågan med det resultat att det skulle kosta cirka 200 000 kronor och att det inte anses vara 
prioriterat i sektor välfärds budget för 2018. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-11-29 

Tjänsteskrivelse svar på motion om möjlighet till 
TV-tittande dagen efter på äldreboenden 
Diarienummer 2017/680, löpnummer 4799/2017 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har lämnat en motion där han föreslår att förvaltningen ska utreda 
vad det skulle kosta att införskaffa till exempel en Apple-TV till samtliga 
gemensamhetsutrymmen på kommunens alla äldreboenden där TV finns att tillgå, samt att 
undersöka möjligheten om den investeringen skulle gå att finansiera inom befintlig budget 
för välfärd. Kostnaden för detta skulle bli cirka 200 000 kronor och bedöms inte vara 
prioriterat i sektor välfärds budget för 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen har utrett 
frågan med det resultat att det skulle kosta cirka 200 000 kronor och att det inte anses vara 
prioriterat i sektor välfärds budget för 2018. 
 
 
Ärendet 
Mikael Levander (NU) har lämnat en motion där han föreslår att förvaltningen ska utreda 
vad det skulle kosta att införskaffa till exempel en Apple-TV till samtliga 
gemensamhetsutrymmen på kommunens alla äldreboenden där TV finns att tillgå, samt att 
undersöka möjligheten om den investeringen skulle gå att finansiera inom befintlig budget 
för välfärd. 
 
Förvaltningen har utrett alternativ för att möjliggöra för TV-tittande dagen efter. Det skulle 
innebära en lösning där de vanligaste alternativen är Apple-TV eller chromecast.  
 
Apple-TV ger möjlighet att titta på TV med hjälp av appar, exempelvis SVT play. Chromecast 
kan man använda för att spegla innehållet på sin smarta telefon eller surfplatta. Chromecast 
är billigare men kräver samtidigt tillgång till en smart telefon eller surfplatta som den kan 
spegla. Förvaltningen anser därför, av praktiska skäl, att en Apple-TV skulle vara mer 
funktionellt och har därför valt att titta vidare på detta alternativ.  
 
Inköp av Apple-TV till kommunen hanteras av kommunens IT-avdelning. Priset per Apple-
TV uppgår till 1 900 kronor per styck, billigaste alternativet som fungerar väl. För att kunna 
använda dem i verksamhetens TV-apparater krävs också att ett närverksuttag behöver dras 
fram till varje TV där Apple-TV ska kopplas in. Detta kostar mellan 3 000 kronor och 5 000 
kronor per enhet. 
 
Sammanlagt på äldreboenden i Ulricehamns kommun finns 34 TV-apparater i 
gemensamhetsutrymmen som skulle kunna utrustas med Apple-TV. 
 
Den totala kostnaden för att köpa in Apple-TV till alla gemensamhetsutrymmen med TV på 
kommunens äldreboenden, inklusive framdragning av närverksuttag skulle uppgå till cirka 
200 000 kronor. Detta är en kostnad som inte bedöms vara prioriterad i sektor välfärds 
budget för 2018. 
 
Lagliga konsekvenser 
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Förslaget i motionen bedöms inte strida mot några juridiska principer.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för Apple-TV i gemensamhetsutrymmena på äldreboendena i kommunen skulle 
uppgå till cirka 200 000 kronor. Därtill skulle det kunna tillkomma kostnader för support, 
men dessa är svåra att uppskatta.  
 
Övriga konsekvenser 
Förvaltningen ser inga övriga konsekvenser med att utreda frågan vad det skulle kosta och 
om det ryms i budget. 
 
Att däremot köpa in Apple-TV till alla gemensamhetsutrymmen på äldreboendena i 
kommunen ser förvaltningen inte som prioriterat. De som bor på äldreboende har egna 
lägenheter där de har möjlighet att ha egen TV, bredband och Apple-TV eller annan lösning 
om så önskas. Förvaltningen har inte märkt av något önskemål/behov av Apple-TV eller 
liknande från boende eller anhöriga och ser inte heller själva nyttan med en sådan lösning.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om playkanaler 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 

Ann-Christin Efraimsson Maria Winsten 
T.f. Socialchef  Utredare 
 Sektor välfärd 



 
 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 
Motion om möjlighet till TV-tittande dagen efter 
 
På äldreboenden i kommunen börjar de äldre att göras i ordning relativt tidigt på kvällen och 
många går och lägger sig runt klockan 20.00 eller strax därefter. Det gör att de äldre inte 
får/har möjlighet att ta del av många intressanta TV-program som sänds under bästa 
sändningstid. Därför har önskemål framkommit om att det vore önskvärt att införskaffa 
någon form av playkanaler till äldreboendena, i form av till exempel AppleTV. Med hjälp av 
den finns möjlighet att välja vad och när de vill se på TV. Det skulle innebära att de äldre kan 
se sina favoritprogram dagen efter via de playkanaler som ingår i utbudet. 
 
Därför föreslår Nya Ulricehamn: 
 
Att förvaltningen ska utreda vad det skulle kosta att införskaffa t.ex. en AppleTV till samtliga 
gemensamhetsutrymmen på kommunens alla äldreboenden där TV finns att tillgå, samt att 
undersöka möjligheten om den investeringen skulle gå att finansiera inom befintlig budget 
för välfärd. 
 
Ulricehamn 2017-09-27 
  
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-01-04 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
för kommunfullmäktige, Arne Sjögren (V) 
2017/767, löpnummer 41/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 230, att befria Arne Sjögren (V) från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.  Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att 
länsstyrelsen 2018-01-03 beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Roger 
Andersson (V), Kastanjegatan 3, 523 33 Ulricehamn. 
 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Protokoll för ny ersättare Roger Andersson (V) 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Roger Andersson 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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“img/yli M Dnr: 201-134-2018

Ny ersättare för ledamot  i  kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot  i  kommunfullmäktige från och med den

14 december 2017  till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Ulricehamn
Parti: Vänsterpartiet
Ny ersättare: Roger Andersson
Avgången ersättare: Arne Sjögren

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk  i  följande sammanställning.

Ulriceham n

Ledamot Ersättare

Susanne Arneborg 1. Erin  Winslow

]an—Olof Sundh 2. Roger Andersson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnärnnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG inom tio dagar efter

dagen för detta beslut.

I  f//“L,

r//_ (i:’’‘’
David Forsberg

(‘A
5:; i.--"x/L.» (_»:;L.-.“ '7€.:.:;;‘-?““~—

Emelie Björklund Andersson

Kopia till

Ulricehamn Kommun
Ny ersättare

Vänsterpartiet



Bevis

2018-01-03 201-134-2018 
L.‘\Nss'rvRI:L5EN

vinn GÖTALANDS LÄN

Roger Andersson

KASTANJEGATAN 3

52333  ULRICEHAMN

Du har  utsetts  till ersättare För ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den

14  december  2017  till och med den  14  oktober 2018.

Parti: Vänsterpartiet

Kom m u n: Ulricehamn

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

- ,. -.——-- _,_.
(Avg /L/Q :

Emelie Björklund Andersson

 

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-05 

Tjänsteskrivelse - Val av huvudmän i Ulricehamns 
Sparbank för 2018 till 2022 
Diarienummer 2017/480, löpnummer 4155/2017 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns Sparbank redovisar i skrivelse 2017-10-11 att kommunfullmäktige har att utse 6 
huvudmän för tiden till och med sparbanksstämman 2022. Av skrivelsen framgår 
Sparbankslagens krav på att få verka som huvudman. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande huvudmän utses till Ulricehamns Sparbank för tiden till och med sparbankstämman 
2022:  
 

1. Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, 523 74 Hökerum 
2. Klas Redin, Viskabrovägen 3 A, 523 74 Hökerum  
3. Catharina Ståhl -Lind, Stenmursgatan 29, 523 38 Ulricehamn 
4. Richard Hallifax, Stenmursgatan 9 D, 523 38 Ulricehamn 
5. Bengt Johansson, Töve 141, 523 98 Hökerum 
6. Lena Benjaminsson, Hägnen 101, 523 93 Marbäck 

 
 
Ärendet 
Ulricehamns Sparbank redovisar i skrivelse 2017-10-11 att kommunfullmäktige har att utse 6 
huvudmän för tiden till och med sparbanksstämman 2022. Av skrivelsen framgår 
Sparbankslagens krav på att få verka som huvudman.] 
 
Beslutsunderlag 

1 Brev till kommunen angående huvudmän 2017 
2 Huvudmännen i Sparbanken 
3 Reglemente för Ulricehamns Sparbank 

 
 
Beslut lämnas till 
Ulricehamns Sparbank, VD Melker Ström   
 
 
 
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
  
  

 



Ulricehamns i
Sparbank

En alldeles egen bank

2017-10-ll 
Betr val  av  huvudmän  i  Ulricehamns Sparbank

En unik företagsform

En sparbank är en alldeles egen form  av  bank byggd på en
rad  unika  drag och förutsättningar.

Ulricehamns  Sparbank  har  inga  ägare utan  kan  i stället ses
som en slags stiftelse. Verksamheten regleras av en särskild
lag, sparbankslagen och drivs utan  enskilt  vinstintresse.
Kraven på att driva verksamheten med vinst är  i  och för sig
lika  stora och viktiga för en sparbank som för andra banker.

Ulricehamns Sparbanks verksamhetsområde är Ulricehamns
kommun. Besluten fattas decentraliserat och på ett sätt som
särskilt gynnar den regionala ekonomiska verksamheten. Vi
är en självständig juridisk enhet och avgör själva våra
villkor och uppläggningen av verksamheten.

Ett av de påtagligaste och viktigaste särdragen är
sparbankens demokratiska uppbyggnad med
huvudmannainstitutionen som grund. Ulricehamns Sparbank har
48 huvudmän.  Halva  antalet väljs av kommunfullmäktige. Den
andra hälften väljs av huvudmännen själva bland bankens
insättare.

Huvudmännen är kundernas och samhällets representanter och
kan sägas utgöra motsvarigheten  till  ett aktiebolags ägare.
De har också den viktiga funktionen att tillsätta
sparbankens styrelse och fastställa dess reglemente.

Att vara huvudman

En huvudmans uppgifter regleras formellt  i
sparbankslagen.  Till  det kommer möjligheterna för varje
sparbank att  i  sitt eget reglemente precisera ytterligare
ansvarsområden liksom också omfattningen av uppdraget.

Huvudmännen utses för en tid av fyra år.

Huvudmännens erfarenheter, kunskaper och
samhällskontakter är av stor vikt för att  kunna  utveckla
sparbankens verksamhet och marknadsposition. Han eller
hon ska vara både samhällets och sparbankskundernas

Ulricehamns Sparbank

Post: Box 304. 523 26 ULRICEHAMN. Besök: Lilla Torget. Telefon: 0321-296 00.
Bankgiro: 981-3809. Styrelsens säte: Ulricehamn. Org nr: 565500-6145. Hemsida:

wwwulricehamnssparbank.se.
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representant och kunna spegla närings- och arbetslivet
inom sparbankens verksamhetsområde,

Sparbankslagen och sparbankens reglemente preciserar att
huvudmännen på sparbanksstämman bl ska besluta om

- fastställande av resultaträkning och balansräkning,

- dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt
den fastställda
- balansräkningen, samt
- ansvarfrihet för styrelseledamöterna.

Sparbankslagens krav på att få verka som huvudman är
mycket tydliga.

En huvudman får inte vara

-underårig eller i konkurs
-bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
-anställd i sparbanken, eller
-huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan

sparbank.

Enligt Ulricehamns Sparbanks reglemente är åldersgränsen
för huvudmän 69 år. Reglementet säger också att samtliga
huvudmän ska vara insättare i banken. (se nedan)
Från bankens sida tycker vi också det är viktigt att en
huvudman har en sådan ekonomi att någon intressekonflikt
med banken ej kan uppstå.

En mer informell men mycket viktig roll för huvudmannen är att
vara ”ambassadör” för sin sparbank och fånga upp synpunkter
från och sprida kunskaper inom sitt privata nätverk om
sparbanken och dess tjänster. Det kan exempelvis vara på
arbetet, i politisk verksamhet, i föreningslivet och skolan,
som företagare eller i olika slag av organisationer etc.

Sparbanken å sin sida har också en självklar skyldighet att
dra nytta av den resurs huvudmännen utgör genom bl a
kontinuerligt, också mellan årsstämmorna, informera den om

utvecklingen av verksamheten.

Sammanfattning
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Det är huvudmännen som har det yttersta ansvaret för

sparbankens verksamhet och utveckling. Därför är det viktigt

att nomineringen av huvudmän sker med stor omsorg.

Ulricehamns Sparbanks huvudmän bör vara omdömesgilla personer

som företräder  olika  kommundelar, yrken, åldrar, kön,

politiska och ideella inriktningar. De skall vara
kunder i banken och dessutom vara fullständigt fria från

dubbla lojaliteter.

Även om det lagliga kravet endast förutsätter att man innehar

ett inlåningskonto, så är det naturligtvis ett önskemål från
vår sida att man har ett mera etablerat kundför-
hållande. Erfarenhetsmässigt vet vi att kunder och Sparbanken

ibland kan ha olika uppfattning om vad kundförhållandet

innebär

Sparbanken skall givetvis inte påverka det politiska valet av

huvudmän men för att stämma av ovanstående kan det vara

lämpligt att valberedningen kontaktar undertecknad innan

beslut tas.

Vid kommande ordinarie sparbanksstämma, våren 2018, utgår

mandatperioden för nedanstående av kommunfullmäktige valda

huvudmän.

Lena Benjaminsson, Per Gustafsson, Richard Hallifax, Klas

Redin, Catharina Ståhl-Lind och Bengt Johansson.

Kommunfullmäktige har alltså att välja 6 huvudmän för tiden t

o m sparbanksstämman år 2022.

Ulricehamn 2017-10-11

ULRICEHAMNS SPARBANK

Melker Ström

VD

Bilagor: Reglemente för Ulricehamns Sparbank

Aktuell förteckning över huvudmän i sparbanken
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Huvudmännen  i  Ulricehamns Sparbank

Av  kommunfullmäktige valda:

Mandatperiod tom 2018

Lena Benjaminsson
Per Gustafsson

Richard Hallifax

Klas Redin

Catharina Ståhl-Lind

Bengt Johansson(Hokerum)

Mandatperiod tom  2019

Lotta Bäckström

Lena Gilbertsson

Lisa Åkesson
Alf Flodin

Niclas Sunding
Lars Holmin

Mandatperiod tom  2020

Ann-Jeanette Allbäck

Cristina Bernevång
Erik Öhlund
Leif Reinholdsson

Ulrika Geeraedts

Jan Brobjer

Mandatperiod tom  2021

Celso Silva Goncalves

Eva Udd

Roger Wilhelmsson
Elisabeth Andersson

Ruza Glavic

Stefan Höglund



Av  huvudmännen valda:

Mandatperiod tom  2018

Patrik Carlbom

Stefan Inhammar

Bodil  Björk

Mikael Kindberg
Peter Danestad

Veronica Johansson

Mandatperiod tom 2019

Anders Persson

Annette Holmberg

Karin Gardell

Birgitta Lyckert-Karlsson
Bengt Johansson (Liared)
Viktor Kastanius

Mandatperiod tom  2020

Wenche Steinstö

Charlotta Nilson

Lea Lidén

Dan-Christer Arveskär

Ronny Bengtsson

Per Torstensson

Mandatperiod tom  2021

Robert Wallin

Bengt Nilsson
Leif Dahl
Ann-Kristin Spetz
Anna Mogren

Per Jonstoij



styrelseledamöter som ej är  huvudmän:

Hans-Åke Henriksson
Karl-Erik Claesson

Peter  Sprigg
Björn Andén
Harald Gradén

Eva Edman

Ingrid Isaksson
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En alldeles egen bank  
Reglemente för Ulricehamns Sparbank
stadfäst av Finansinspektionen 2017-05-05.

l. Firma, verksamhetsområde samt styrelsens säte

l§

2§

3§

Sparbankens firma är Ulricehamns Sparbank

Ulricehamns Sparbank, som under namn av Ulricehamns Stads och Redvägs

Härads Sparbank, stiftats 1890, har till verksamhetsområde i huvudsak

Ulricehamns kommun.

Styrelsen har sitt säte i Ulricehamn, där sparbankens huvudkontor skall vara
beläget.

2. Förvaltningsorgan

A. Huvudmän

4§

5§

6§

Sparbanken skall ha 48 huvudmän. Av dessa utses 24 av kommunfullmäktige
i Ulricehamns kommun och 24 av huvudmännen.

Valberedningen skall, innan huvudmannaval sker på sparbanksstämma,

undersöka om till huvudman föreslagen person är Valbar,

Till huvudman får inte väljas den som fyllt, eller fyller, 69  år det år, då

mandatperioden börjar. Huvudman som under löpande mandatperiod fyller
69 år, är skyldig att avgå vid ordinarie sparbanksstämma det kalenderår han
uppnår denna ålder.

Huvudman får inte vara anställd eller styrelseledamot, ersättare, revisor eller

revisorssuppleant i annat kreditinstitut än koncernen Swedbank AB. Ej
heller får annan anställd i Sparbanken än verkställande direktören vara
huvudman.

Samtliga huvudmän utses bland insättarna i Sparbanken.

Huvudman utses för en tid av fyra år, räknat från ordinarie sparbanksstämma
till och med ordinarie sparbanksstämma.

Val av samtliga huvudmän som utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns
kommun, skall företagas med en fjärdedel varje år.



Varje år skall dessutom företas val avseende en fjärdedel av de huvudmän

som utses av huvudmännen.

7  § Ordinarie sparbanksstämma skall hållas varje år före maj månads utgång.

8 § På ordinarie sparbanksstämma skall beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i

moderföretag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,

4. om erforderliga val av styrelseledamöter och ersättare, revisorer och

revisorssuppleanter, samt tiden för deras uppdrag,

5. om erforderliga val av huvudmän,

6. om bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och ersättare samt
till av stämman valda revisorer och revisorssuppleanter.

7. om utseende av valberedning, bestående av fem ledamöter jämte tre
suppleanter för dem, för att förbereda på huvudmännen ankommande
val och att förbereda förslag i fråga om arvoden till styrelseledamöter

och ersättare samt revisorer och revisorssuppleanter,

8. om de övriga frågor som enligt styrelsen bör behandlas på
sparbanksstämma eller vilka enligt 13 § här nedan skall behandlas på

stämman.

9  § Utöver vad som framgår av 8 §  ovan åligger det huvudmännen att

1. besluta om bildande av garantifond där så finnes påkallat för att
upprätthålla sparbankens verksamhet samt om ränta på sådan fond och
om dess återbetalning,

2. besluta i fråga om ändring av detta reglemente,

3. besluta om sparbankens trädande i likvidation enligt 6 kap 1 §
sparbankslagen, även som vid likvidationsförfarande utöva på

huvudmännen enligt sparbankslagen ankommande befogenheter,

4. besluta rörande sparbankens överlåtelse genom fusion eller i annan
ordning,

5. besluta om ombildning till bankaktiebolag, samt

6. i övrigt fatta beslut i sådana ärenden som av styrelsen hänskjuts till

huvudmännens prövning.

KONFIDENTIELL



10§

11§

12§

Extra sparbanksstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta.

Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen
begärs av flertalet av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän.
Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in
till sparbanken.

Kallelse till sparbanksstämma utfärdas av styrelsen skriftligen till varje

huvudman.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall dock
utfärdas senast två veckor före stämman. Skjuts en stämma upp till en dag
som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall

kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det krävs för att ett
sparbanksstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får
kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har
hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har

fattat.

I kallelse skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.

Skall stämman behandla ett ärende om överlåtelse av sparbankens rörelse
eller om dess fusion med annan sparbank eller om sparbankens försättande
i likvidation, eller om ombildning enligt 8 kap sparbankslagen (1987:619)
skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser
en ändring av reglementet, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget
till ändringen anges i kallelsen. Senast en vecka före ordinarie stämma skall
redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen samt, i sparbank som är
moderföretag, koncernredovisningshandlingarna och

koncernrevisionsberättelsen eller avskrifter av dessa sändas till
huvudmännen. Kallelsen skall införas en gång i minst en av de inom
verksamhetsområdet mest spridda tidningarna.

Därjämte skall underrättelse om stämman och de ärenden, som enligt
kallelse därvid skall förekomma, i god tid före sammanträdet tillställas de
styrelseledamöter, revisorer, ersättare och suppleanter -som icke är
huvudmän -samt tillsynsmyndigheten.

Sparbanksstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen
utsett därtill.

Härefter företas ärendena i den ordning som anges i av styrelsen upprättad

föredragningslista.

Ordförande på sparbanksstämma utses av stämman bland huvudmännen.
Ordförande på sparbanksstämma väljes öppet av de närvarande
huvudmännen. Övriga på sparbanksstämma förekommande ärenden avgörs

genom öppen omröstning, om ej någon begär sluten omröstning.

KONFIDENTIELL



Vid val skall den anses vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal

avgörs Valet genom lottning.

Sparbanksstämmans beslut i andra frågor än val- med de undantag varom
stadgas i 4 kap 15 och  16  §§, 6  kap 1 §2 st, 7 kap 3  §  samt  8  kap 3  §

sparbankslagen (1987:619) - utgörs av den mening som har fått mer än
hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som

ordföranden biträder.

13  § En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en sparbanksstämma,

om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen senast en
månad före stämman.

14  § Huvudman får för sitt deltagande på sparbanksstämma och annan allmän
sammankomst med huvudmännen arvode, med ett belopp som motsvarar
1,5  %  av basbeloppet, per sammankomst.

B. Styrelsen och verkställande direktör

15 § Antalet styrelseledamöter - bortsett från arbetstagarrepresentanter - skall

vara lägst fem och högst sju samt ersättare högst fyra.

Utöver ovan angivna styrelseledamöter ingår i styrelsen verkställande
direktör, som inte är av sparbanksstämman utsedd till styrelseledamot.

Utöver ovan angivna ersättare ingår som ersättare i styrelsen ställföreträdare
för verkställande direktör, som inte är av sparbanksstämman utsedd till
styrelseledamot eller ersättare.

Ledamöter och ersättare väljs för en tid av tre år räknat från ordinarie
sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.

Ersättare inträder i tjänstgöring i den ordning styrelsen bestämmer.

16 § Till styrelseledamot eller ersättare får inte väljas den som fyllt, eller fyller,

69 år det år mandattiden börjar. Ledamot som under mandattiden fyller 69
år, är skyldig att avgå vid ordinarie sparbanksstämma det år han uppnår
denna ålder.

Av styrelseledamöterna och ersättarna får högst en för varje påbörjat femtal

vara anställd i banken. Härvid medräknas inte arbetstagarrepresentant
enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

17  § Styrelsen väljer varje år inom sig ordförande och vice ordförande. Vid lika

röstetal avgörs valet genom lottning.

18 § Styrelsen skall förvalta sparbankens angelägenheter i enlighet med vad som
föreskrivs i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse

(2004:297).

KONFIDENTIELL



19§

20§

21§

Styrelsen skall utse en, eller om det behövs flera verkställande direktörer
att under styrelsens inseende leda sparbankens verksamhet. Styrelsen får
även utse ställföreträdare för verkställande direktör.

Om någon annan än styrelseledamot utses till verkställande direktör skall
denne ingå som ledamot i styrelsen. Om någon annan än styrelseledamot

eller ersättare utses till ställföreträdare för verkställande direktör, skall

denne ingå som ersättare i styrelsen.

Styrelsen får inte uppdra åt annan att avgöra ärenden som är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Styrelsen får i övrigt uppdra åt verkställande direktör eller annan att ensam
eller tillsammans med annan vidta sådana åtgärder som annars ankommer

på styrelsens egen prövning. Uppdrag enligt styrelsens delegation kan
delegeras vidare om styrelsen så beslutat.

Styrelsen skall i instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter som

skall tillkomma verkställande direktör och andra delegater. Instruktionen
skall fastställas för ett år i sänder. Avser uppdraget att bevilja kredit, skall
grunderna för kreditgivningen anges.

Har flera verkställande direktörer utsetts skall instruktionen ange hur
ledningen av sparbankens verksamhet skall fördelas dem emellan.

Sammanträde med styrelsen hålles på ordförandens kallelse minst en gång i
månaden på tid och plats som styrelsen bestämmer. Dessutom skall
sammanträde hållas, då ordföranden anser det påkallat eller någon av
styrelsens ledamöter framställer begäran därom. Sådant sammanträde hålles
på tid och plats, som ordföranden i kallelsen meddelar.

Är vid något sammanträde både ordföranden och vice ordföranden hindrade
att närvara, utses ordförande för tillfället.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter
är närvarande.

Omröstning i styrelsen sker öppet. Som styrelsens mening gäller den
mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar, eller, vid lika

röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig,
skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela
antalet styrelseledamöter.

Vid val skall dock vad i  12  §  ovan stadgas äga motsvarande tillämpning.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som undertecknas

och justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det.

KONFIDENTIELL



Justering skall ske senast vid nästa ordinarie styrelsesammanträde.
Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

22§ Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamöter och ersättare samt anställda i

Sparbanken att, två eller flera i förening, teckna firma.

3. Rörelsen

23§ Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett
naturligt samband med den.

Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat:

1.

2.

3.

:P-S".0‘F'.°°>0

10.

11.

12.

13.

14.

låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från
allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara

fordringsrätter,

lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och
kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar,

avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att
upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

förmedla betalningar,

tillhandahålla betalningsmedel,

ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

medverka vid värdepappersemissioner,

lämna ekonomisk och juridisk rådgivning,

förvara värdepapper,

driva rembursverksamhet,

tillhandahålla värdefackstjänster,

driva valutahandel,

driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lag

(2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare
under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om

investeringsfonder 4 kap. 12 §.

lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i
kreditupplysningslagen (1973:1173),
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4. Revision

24§

25§

15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och

bostadsrätter,

16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter,

17. förmedla försäkringar samt

18. driva pensionssparrörelse efter tillstånd.

För granskning av sparbankens årsredovisning och räkenskaper i övrigt

samt styrelsens förvaltning ska sparbanksstämman utse en till två revisorer

jämte en till två revisorssuppleanter. De väljs för en tid av fyra år räknat

från ordinarie sparbanksstämma till och med aktuell ordinarie

sparbanksstämma.

Av sparbanksstämman och Finansinspektionen utsedda revisorer utser

inom sig ordförande.

Den som uppnått eller under valåret uppnår en ålder av  67  år, är inte Valbar

till revisor eller revisorssuppleant. Revisor eller suppleant till sådan, som

under mandatperioden fyller 67 år är skyldig att avgå vid ordinarie

sparbanksstämma det år han uppnår denna ålder.

5. Delårsrapport

26§ Sparbanken skall under varje räkenskapsår avge delårsrapport. Rapporten

skall avse bankens verksamhet från räkenskapsårets början. Minst en

rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av

räkenskapsåret.

Delårsrapporten skall tillställas bl a huvudmän, revisorer och

revisorssuppleanter.

6. Övergångsbestämmelser

27§ För att åstadkomma successiva nyval, får mandatperioderna sättas kortare

än vad som föreskrivs i  6  §, dock endast vid det första huvudmannavalet.
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-28 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i Tolkförmedling Väst samt ersättare i 
samverkansnämnd IT, Per Johansson (M) 
2017/855, löpnummer 5305/2017 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 23 december 2017 avsäger sig Per Johansson (M) uppdragen som ersättare i 
Tolkförmedling Väst samt ersättare i samverkansnämnd IT. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Per Johansson (M) befrias från uppdraget. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Tolkförmedling Väst samt ersättare i 
samverkansnämnd IT, Per Johansson (M) 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Per Johansson 
Tolkförmedling Väst 
Samverkansnämnd IT 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från: Per Johansson[per@sventagarden.se]
Skickat: 23.12.2017 09:50:47
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Avsägelse

 
 
Hej
 
Härmed avsäger jag mig uppdragen som ersättare för ledamot i Tolkförmedling Väst, kommunalförbund samt
ersättare för ledamot i samverkansnämnd IT
 
 
 
Per Johansson
Sventagården
523 90  Ulricehamn
070‐513 85 85
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