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Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
september 2016 
Dnr 2016/460 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras med anledning av antagandet av ny 
finanspolicy och nya riktlinjer för placering av pensionsmedel, se 2016/442 och 2016/461.  
 
Två nya punkter läggs till i avsnitt 10 (10.10 och 10.11). Se nedan. I punkterna 10.2 – 10.8 
läggs funktionen ”trafikplanerare” till. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2016-08-10 från kanslichef 
2 Kommunstyrelsens delegationsordning 
3 Endast revideringsförslag av kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
 
 
 
 
 
 



 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 

 
2016-08-25 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning september 2016 
Diarienummer 2016/460, löpnummer 2596/2016 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras med anledning av antagandet av ny 
finanspolicy och nya riktlinjer för placering av pensionsmedel, se 2016/442 och 2016/461.  
 
Två nya punkter läggs till i avsnitt 10 (10.10 och 10.11). Se nedan. I punkterna 10.2 – 10.8 
läggs funktionen ”trafikplanerare” till. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras med anledning av antagandet av ny 
finanspolicy och nya riktlinjer för placering av pensionsmedel, se 2016/442 och 2016/461. 
Detta för ytterligare tydliggöra ansvar och befogenheter för den finansiella verksamheten.     
 
Följande punkter läggs till i ärendegrupp 3, ekonomiärenden: 
 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 
3.11 Besluta och teckna 

avtal om lång- och 
kortfristig inlåning 
och utlåning till 
kommunens bolag 
inom kommunens 
internbank inom de 
ramar som anges i 
fastställd finanspolicy 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.12 Besluta om placering 
av likvida medel inom 
de ramar som anges i 
fastställd finanspolicy 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.13 Besluta om 
nyupplåning, 
omsättningar och 
amortering av lån 
inom den låneram 
som anges i budget 
(eller i annat beslut 
om låneram) för 
kommunen, samtliga 
bolag inom koncernen 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
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och Brf Parkgården 
 

3.14 Beslut om och teckna 
avtal om leasing 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.15 Besluta om 
ränteändring och 
amortering av lån för 
kommunen och 
kommunens bolag 
inom ramen för 
internbanken 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.16 Besluta och teckna 
avtal om finansiella 
derivat för att minska 
och sprida risker, 
inom de ramar som 
anges i fastställd 
finanspolicy 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.17 Besluta om och 
teckna handelsorder 
avseende värdepapper 
såsom aktier, fonder, 
obligationer och 
dylikt inom ramen för 
fastställda riktlinjer 
för placering av 
pensionsmedel   

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.18 Besluta om och 
teckna handelsorder 
avseende placering av 
medel tillhörande 
donationsstiftelser 
som förvaltas av 
kommunen 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

 
 
Två nya punkter läggs till i avsnitt 10, se nedan. I punkterna 10.2 – 10.8 läggs funktionen 
”trafikplanerare” till. 
 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

10.10 Teckna avtal avseende 
gatuanläggning 

 Sektorchef miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

10.11 Teckna avtal avseende 
beställning mellan 
kommunen och UEAB  

 Sektorchef miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens delegationsordning 
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2 Endast revideringsförslag av 
kommunstyrelsens delegationsordning 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorchefer (4) 
Stabschefer (4) 
Verksamhetschef (12) 
Författningshandboken   
 
 
 
 

Pehr Johansson 

Kanslichef 

 



Strategi  Program Plan Policy Riktlinjer Regler 

 
ANTAGET AV: Kommunstyrelsen 
DATUM: 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef  
GÄLLER TILL OCH MED: 

 
 
Styrdokument 

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen  
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Våra styrdokument 
[Normerande] 
Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

 
[Aktiverande] 
Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Förkortningar 

Lagar och förordningar 
AB Allmänna bestämmelser 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML Arbetsmiljölagen 

BrB  Brottsbalken  

FB  Föräldrabalken  

FL  Förvaltningslagen  

Fvx  Förordning om vuxenutbildning  

Gyf  Gymnasieförordningen  

KL  Kommunallagen  

LAS Lagen om anställningsskydd 

LASS Lagen om assistansersättning 

LOA Lagen om offentlig anställning 

LSS  Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade  

LUL Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM  Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet 

NamnL  Namnlagen  

OSL  Offentlighets- och sekretesslagen  

PBL  Plan- och bygglagen  

SFS  Statens författningssamling  

SL  Skollagen  

SoF  Socialtjänstförordningen  

SoL  Socialtjänstlagen  

TF Tryckfrihetsförordningen 

ÄB  Ärvdabalken  

ÄktB  Äktenskapsbalken  

 

Övrigt 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 

JK  Justitiekanslern   

JO  Justitieombudsmannen  

KF  Kommunfullmäktige  

KS  Kommunstyrelsen  

MBK Mätning, beräkning, karta   

SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

T  Treserva  
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Bakgrund 
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en viss 
grupp av ärenden överförs till någon annan. I grunden är det kommunfullmäktige som har 
rätt att fatta beslut på kommunens vägnar. Undantag från den regeln är då det av lag eller 
annan författning framgår att en nämnd ska fatta beslut. Enligt 3 kap. 10 § kommunallagen 
(1991:100) får dock kommunfullmäktige, med vissa undantag, besluta att uppdra åt en 
nämnd att besluta i kommunfullmäktiges ställe. Även kommunstyrelsen har enligt 
kommunallagen rätt att i sin tur överföra beslutanderätten till någon annan. Delegering av 
ärenden inom en nämnd regleras i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen. 
 

Syfte 
Syftet med delegationsordningen för kommunstyrelsen är att möjliggöra en effektivare 
förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning.  
 

Om delegation 

Beslut efter delegation, ren verkställighet och 
ställningsfullmakt 
Beslut efter delegering ska inte förväxlas med ren verkställighet eller beslut fattade med stöd 
av ställningsfullmakt. Ett beslut efter delegering ses som nämndens beslut och kan därmed 
överklagas. Vid dessa typer av beslut föreligger ofta alternativa lösningar och beslutsfattaren 
måste göra vissa bedömningar. Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga 
bedömningar, till exempel tillämpning av taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet 
kan inte överklagas. Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en 
behörighet att företa rättshandlingar med bindande verkan för huvudmannens räkning. 
 

Undantag 
Kommunstyrelsens rätt att delegera får aldrig användas på ett sätt som kan rubba 
kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheterna. Möjligheten för 
kommunstyrelsen att delegera begränsas av 6 kap. 3 § kommunallagen där följande slag av 
ärenden undantas från möjligheten att delegera beslutanderätten: 
 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
 

2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige 
har överklagats, 
 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
kommunstyrelsen,  
 

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
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Till vem kan beslutanderätten delegeras? 
Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätten till ett utskott, till en ledamot eller en 
ersättare samt till en anställd i kommunen. Det är inte möjligt att delegera till: 
 

 en grupp anställda, 
 

 en grupp av anställda och förtroendevalda, 
 

 en grupp av förtroendevalda som inte utgör ett utskott. 
 

Det är inte tillåtet att vidaredelegera beslutanderätten men beslutanderätten för delegat 
gäller även förordnad vikarie eller ställföreträdare. Vid frånvaro gäller nedanstående: 
 

Delegat Ersätts av 

Ordförande Vice ordförande 

Kommunchef Tillförordnad kommunchef  

Sektorchef Kommunchef 

Chef för stabsfunktion Kommunchef 

Verksamhetschef Sektorchef 

Enhetschef miljö- och samhällsbyggnad Sektorchef 

Enhetschef, rektor och förskolechef Verksamhetschef 

Handläggare Verksamhetschef eller enhetschef 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsens närmaste sammanträde. Anmälan 
av delegationsbeslut kan göras på olika sätt: 
 

 delegat fyller i särskild blankett som finns på intranätet och skickar till 
kommunstyrelsen (kommun@ulricehamn.se), 
 

 via ePhorte – se guide 2754, http://procydo.samkom.se/2754.guide 
 

 för vissa ärenden ska anmälan göras genom uttag av särskild delegationslista ur 
verksamhetssystemet Treserva. Dessa fall markeras med ett ”T” i kolumnen för 
anmärkningar. 

  

mailto:kommun@ulricehamn.se
http://procydo.samkom.se/2754.guide
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Delegationsordning 

Ärendegrupp 1 Juridiska ärenden 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

1.1 Utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag 
när det inte delegerats till 
annan 
 

6 kap. 6 § KL Ordförande  

1.2 Ansöka om och yttra sig i 
ärenden om offentligt 
biträde och yttra sig över 
kostnadsräkning 
 

3 § lag om offentligt 
biträde, 7 § 
förordningen om 
offentligt biträde 

Enhetschef  

1.3 Utse ombud i ärenden eller 

mål vid allmän domstol eller 

förvaltningsdomstol 

 

10 kap. 2 § SoL Verksamhetschef  

1.4 Fullmakt för ombud att 

företräda kommunstyrelsen 

i ärenden gällande barns 

umgänge med närstående 

 

6 kap. 15 a § FB  Enhetschef  

1.5 Avvisande av ombud 

 

9 § FL Enhetschef  

1.6 Avvisa för sent inkomna 
överklaganden 

24 § FL Sektorchef 

Verksamhetschef 

Chef för 

stabsfunktion 

Enhetschef 

 

 

1.7 Avge yttrande med 

anledning av överklaganden 

där beslut fattas på 
delegation 

 

 Närmaste chef till 
den som fattat 
beslutet på 
delegation 

Ärenden av principiell art 
ska föras till 
kommunstyrelsen 

1.8 Överklaga beslut samt 

yrkande om inhibition 

23 och 27 §§ FL Verksamhetschef Inom verksamheterna 

individ- och familjeomsorg, 

funktionsnedsättning och 

äldreomsorg 

 

1.9 Beslut om 

rättelse/omprövning av beslut 

som delegaten fattat enligt 26 

respektive 27 §§ FL 

 

 Närmaste chef till 
den som fattat 
beslutet på 
delegation 

 

1.10 Beslut att ej utlämna 
uppgifter och allmänna 
handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för 
utlämnande 
 

2 kap. 14 § TF 

10 kap. 14 § OSL 

6 kap. 3 § OSL 

Verksamhetschef 

Chef för 

stabsfunktion 

Enhetschef  

 

1.11 Beslut om statistiksekretess 

enligt 24 kap. 8 § OSL 

 

 Utredare 

kanslifunktionen 
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1.12 Beslut att lämna ut 
personuppgifter till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 
 

12 kap. 6 § SoL Enhetschef  

1.13 Beslut om polisanmälan för 
brott mot den egna 
verksamheten 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 2 § OSL  

10 kap. 25 § OSL 

 

Enhetschef  

1.14 Beslut om att polisanmäla 

vissa brott mot underårig 

samt vissa grövre brott 

 

12 kap. 10 SoL Enhetschef Av 10 kap. 21 -23 §§ OSL 
framgår att nämnden kan 
polisanmäla vissa brott 

1.15 Beslut om att polisanmäla 
brott enligt 
bidragsbrottslagen 
 

Bidragsbrottslagen Enhetschef  

1.16 Ta ställning till krav på 
skadestånd eller andra 
ersättningskrav riktade mot 
kommunen 

  Enhetschef 

 

 

Verksamhetschef 

 

Upp till ¼ av 

prisbasbeloppet  

 

Högre belopp 

1.17 Beslut om att ersätta enskild 
person egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp 
till ett halvt prisbasbelopp 
 

Skadeståndslagen Verksamhetschef  

1.18 Ersättning för skada upp till 

självrisk 

 

Större belopp än självrisk  

 

Skadeståndslagen  Enhetschef 

 

 

Verksamhetschef 

 

1.19 Avge yttrande över förslag om 
förordnande av hemvärnschef 
eller ansökan om antagande 
av hemvärnsmän 
 

 Kanslichef  

1.20 Lämna medgivande att 

använda kommunens 

heraldiska vapen 

 

 Kanslichef  

1.21 Utse personuppgiftsombud 

 

Personuppgiftslagen Kommunchef  

1.22 Upplysningar i vapenärenden 

 

 Verksamhetschef  

1.23 Begäran om utdrag ur 

belastningsregistret 

 

Lag om 
belastningsregister 
 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

 

1.24 Godkänna företag som ska 
verka som utförare inom 
valfrihetssystemet 
 

Lag (2008:962) om 

valfrihetssystem 

Verksamhetschef   
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Ärendegrupp 2 Allmänna ärenden 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

2.1 Tilldelningsbeslut för 
upphandling av varor och 
tjänster inom budget och 
ansvarsområde  
 
 
 
 
 
Upphandla verksamhets- 
övergripande ramavtal  
 
 
Upphandling för att 
verkställa 
investeringsprojekt som 
kommunstyrelsen tagit 
särskilt beslut om 
 

 Kommunchef  
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef  
 
 
 
 

Upphandlingschef   
 
 
 
Verksamhetschef  
Sektorchef 
Chef för stabsfunktion  
Enhetschef 

Avrop från avtal eller 
andra inköp till ett 
värde av upp till 15 % 
av tröskelvärdet för 
varor och tjänster för 
att möjliggöra den 
löpande driften är i 
regel att uppfatta som 
ren verkställighet 

2.2 Upphandlingsbeslut 
inom ramen för 
inköpssamarbetet med 
Borås Stad och 
inköpscentraler 
 

 Upphandlingschef Enligt fastställd 
upphandlingspolicy  
Samråd med berörd 
verksamhetschef 

2.3 Sälja inventarier, maskiner 
och dylikt 

 Verksamhetschef  
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef  
 
Verksamhetschef/ 
sektorchef MSB 
 

Intill ett värde av  
5 ggr prisbasbeloppet  
 
Högre belopp 

2.4 Bevilja/avslå ekonomiska 
bidrag till föreningar, 
organisationer och 
institutioner eller 
motsvarande 

 Verksamhetschef 
Enhetschef  
 
Exploateringsingenjör 
Gatuingenjör 
 

Högst 2 prisbasbelopp per 
beslut 

2.5 Beslut om folkhälsoinsatser  Folkhälsostrateg Högst 2 prisbasbelopp 

2.6 Beslut om utdelning ur 
donationsfonder i de fall 
särskild styrelse inte utsetts 
 
Donationsmedel/bidrag 
Grundskolan 
Gymnasieskolan  
Övrigt 
Bidrag till elever på 
folkhögskola 
 

 Ordförande 
 
 
 
Rektor  

  
  
  
 
Grundskolans samfond 
där fördelning först görs 
ut till skolområdena och 
därefter på elever 

2.7 Beslut om 
marknadsföringsinsatser 
och annan PR-verksamhet 

 Kommunchef Avser inte 
informationsinsatser som 
avser den löpande 
verksamheten 
 
Elitstöd enligt 
kommunstyrelsen § 
123/2009 
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2.8 Beslut om bidrag för 
utbyggnad av gatu- och 
vägbelysning samt 
belysning på gångbanor, 
cykelleder och banvallar 
 

 Enhetschef Enligt riktlinjer av 
kommunfullmäktige § 
26/1999, komplettering. § 
34/2009 

2.9 Avge yttrande över 
ansökan om brukande av 
övervakningskamera 
 

 Kanslichef  

2.10 Avge yttrande över 
nätkoncession och 
områdeskoncessioner 
 

 Ordförande  

2.11 Beslut om representation 
som inte är av vardaglig 
karaktär 

 Ordföranden 
Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef 
 

Enligt riktlinjer av 
fullmäktige § 118/2013 

2.12 Tilldelning av betalkort 
 

 Ordförande  

2.13 Placering i 
säkerhetsklass enligt 
säkerhetsskyddslagen 
 

 Beredande utskott  

2.14 Beslut om registerkontroll 
och verkställa 
personutredning enligt 
säkerhetsskyddslagen 
 

 Säkerhetssamordnare  

2.15 Beslut i 
säkerhetsprövningsärenden 
enligt säkerhetsskyddslagen 
 

 Säkerhetssamordnare  

2.16 Fastställa 
belägenhetsadresser 

Lagen om 
lägenhetsregister 10 § 
och lägenhetsnummer  
11 § 
 

Mätningsingenjör  

2.17  
 

Avge yttranden som 
ankommer på 
kommunstyrelsen när 
remisstiden inte medger att 
ärendet behandlas på 
ordinarie sammanträde 
med kommunstyrelsen 
 

 Ordförande 
 

 

2.18 Beslut på nämndens vägnar 
i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 
 

6 kap. 36 § KL Ordförande 
 
 
 

 

2.19 Beslut om revidering av 
dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens 
förvaltning (inklusive 
revision) 
 

 Kanslichef Enligt kommunstyrelsens 
beslut, § 146/2014 

2.20 Beslut om flaggning  Kommunchef Enligt regler beslutade av 
KS § 252/2007 
 

2.21 Tolkning av ersättningar och 
arvoden till kommunens 
förtroendevalda 
 

 Beredande utskott Enligt § 18 i 
arvodesreglerna 
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Ärendegrupp 3 Ekonomiärenden 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

3.1 Godkänna till kommunen 
ställd säkerhet 
 

 Ekonomichef  

3.2 Ansökan om lagsökning 
och 
betalningsföreläggande 
samt vidta de åtgärder 
som är förenade härmed 
 

 Vederbörande 
handläggare inom 
kommunledningsstab/ 
ekonomi 

 

3.3 Beslut om tillämpning av 
eller undantag från 
bestämmelse om taxa eller 
annan avgift 

 Verksamhetschef  
  
  
Enhetschef 

Fritidstaxor, se nedan 
under fritidsärenden 
 
Taxa inom miljö och 
samhällsbyggnads 
ansvarsområde 
 

3.4 Beslut om nedskrivning 
eller avskrivning av 
fordringar  
 
Barnomsorgsavgifter  
 

 Verksamhetschef  
Chef för stabsfunktion 
Enhetschef  
 
Placeringsassistent 

Under förutsättning att 
tilläggsanslag inte 
erfordras 

3.5 Förnya borgensåtagande 
vid omsättning av lån med 
tidigare beslut om 
kommunal borgen 
 

 Ordförande  

3.6 Utse beslutsattestanter  Kommunchef 
Ekonomichef 
 

 

3.7 Utse mottagnings-, 
gransknings- och 
behörighetsattestant 
 

 Verksamhetschef 
Chef för stabsfunktion  
Enhetschef 

 

3.8 Beslut om köp av 
vårdplats i annan kommun 
eller hos annan vårdgivare 
 

 Enhetschef  

3.9 Beslut om försäljning av 
vårdplats till annan 
kommun 
 

 Verksamhetschef  

3.10 Medge anstånd med 
betalning 
(bokföringsmässig 
avskrivning) 
 

 Enhetschef  

3.11 Besluta och teckna 
avtal om lång- och 
kortfristig inlåning 
och utlåning till 
kommunens bolag 
inom kommunens 
internbank inom de 
ramar som anges i 
fastställd finanspolicy 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
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3.12 Besluta om placering 
av likvida medel inom 
de ramar som anges i 
fastställd finanspolicy 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.13 Besluta om 
nyupplåning, 
omsättningar och 
amortering av lån 
inom den låneram 
som anges i budget 
(eller i annat beslut 
om låneram) för 
kommunen, samtliga 
bolag inom 
koncernen och Brf 
Parkgården 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.14 Beslut om och teckna 
avtal om leasing 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.15 Besluta om 
ränteändring och 
amortering av lån för 
kommunen och 
kommunens bolag 
inom ramen för 
internbanken 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.16 Besluta och teckna 
avtal om finansiella 
derivat för att minska 
och sprida risker, 
inom de ramar som 
anges i fastställd 
finanspolicy 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.17 Besluta om och 
teckna handelsorder 
avseende 
värdepapper såsom 
aktier, fonder, 
obligationer och 
dylikt inom ramen för 
fastställda riktlinjer 
för placering av 
pensionsmedel   

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.18 Besluta om och 
teckna handelsorder 
avseende placering av 
medel tillhörande 
donationsstiftelser 
som förvaltas av 
kommunen 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

  



 

13 
 

Ärendegrupp 4 Mark- och fastighetsärenden 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

4.1 Lämna medgivande eller 
ansöka till allmän 
domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller 
upphävande av rättigheter och 
annan liknande åtgärd 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
Exploateringsingenjör 
 

Såsom upphävande av 
inskrivna rättigheter  

4.2 Beslut om att utfärda fullmakt 
att företräda kommunen i 
ansökningsmål 
 

 Sektorchef  

4.3 Ansöka om/godkänna 
fastighetsbildningsåtgärder 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
Exploateringsingenjör 
 

Enligt fastställd taxa eller 
upp till 10 prisbasbelopp 
där taxa saknas inom 
angiven budgetram 

4.4  Föra kommunens talan vid 
lantmäteriförrättning 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
Exploateringsingenjör 
 

 

4.5 Rätt att utreda och teckna 
fastighetsdeklarationer samt 
administrera dessa 
 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
Exploateringsingenjör 

 

4.6 Sälja mark inom planlagt 
område för service, industri 
eller bostäder i enlighet med 
kommunfullmäktiges 
fastställda markpriser. 
Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i 
enlighet med 
kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till 
marknadspris efter värdering 
 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
med 
exploateringsingenjör 
som ersättare 
 

Försäljning till juridisk 
person/privatperson av 
mark vid köp av mer än en 
bostadstomt beslutas av 
kommunstyrelsen 

4.7 Fatta beslut samt godkänna 
avtal om köp, försäljning, byte 
av fastighet samt 
fastighetsreglering 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
med 
exploateringsingenjör 
som ersättare 

Upp till 20 prisbasbelopp 
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4.8 Fatta beslut att för 
kommunens räkning förvärva 
eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet 
eller överlåtelsen sker för att 
genomföra detaljplan eller 
fastighetsplan i vad avser 
mark för gata, väg eller annan 
allmän plats 
 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
med 
exploateringsingenjör 
som ersättare 

 

4.9 Fatta beslut om samt 
godkänna/säga upp avtal om 
arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, 
ledningsrätt, parkering eller 
annan nyttjanderätt 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
med 
exploateringsingenjör 
som ersättare  
 

Upp till 6 prisbasbelopp 

4.10 Godkänna 
intrångsersättningar 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
med 
exploateringsingenjör 
som ersättare  
 

Upp till 6 prisbasbelopp 

4.11 Godkänna avtal om ledningar 
i kommunens mark 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
Exploateringsingenjör 
 

 

4.12 Godkänna avtal för förvärv av 
fastigheter vid exekutiv 
auktion och frivillig 
försäljning av fastighet med 
kommunal borgen  

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
Exploateringsingenjör 
 

Upp till 6 prisbasbelopp 

4.13 Avge yttrande på kommunens 
vägnar i dess egenskap av 
fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller 
motsvarande 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
Exploateringsingenjör 
 

 

4.14 Teckna hyresavtal för 
bostad/lokal och 
överenskommelser liksom 
säga upp och teckna nya avtal 
avseende kommunens ägda 
byggnader inom kommunens 
fastigheter 

 Verksamhetschef 
fastighet  

 

4.15 Uthyrning av lokaler inom 
skolans verksamheter under 
tider då lokalerna inte hyrs av 
verksamhet kultur och fritid 

 Rektor, förskolechef  

4.16 Förhandla och teckna 
hyreskontrakt av annan 
ägd fastighet 
 

 Verksamhetschef fastighet  

4.17 Träffa avtal om tillfällig 
upplåtelse av anläggning 
inom fritidsverksamheten 
för högst fyra veckor 
 

 Enhetschef fritid  
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4.18 Avge yttrande om upplåtelse 
av offentlig plats 

 Mark- och 
exploateringsingenjör 
Exploateringsingenjör 
med administratör som 
ersättare 
 

 

4.19 Beslut att ställa in torghandel 
 

 Enhetschef  

4.20 Beslut om godkännande av 
fortsatt borgen vid 
övertagande av lån för bostad 
 

 Enhetschef  

4.21 Beslut om MBK-avtal med 
externa kartanvändare 
 

 Enhetschef  

4.22 Beslut om rivning av 
byggnader ägda av kommunen 
eller annan liknande åtgärd 
 

 Verksamhetschef 
fastighet 

 

4.23 Avge yttrande i 
fastighetsbildningsärenden 
 
-avseende lämplighet 
 
 
 
- enligt PBL 
 

  
 
 
Mark- och 
exploateringsingenjör 
Exploateringsingenjör 

 
Stadsarkitekt 
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Ärendegrupp 5 Fritidsärenden 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

5.1 Fastställa hyror och taxor 
vid särskilda arrangemang 
då fastställd taxa inte finns 
 

 Enhetschef  

5.2 Beslut om avvikelse från 
fastställd taxa av synnerliga 
skäl 
 

 Enhetschef  

5.3 Beslut om öppethållande 
och tillfällig stängning av 
verksamhet/anläggning 
- enhetsnivå 

 
 

- verksamhetsnivå 
 

  
 
 
Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 

 

5.4 Yttrande i ärenden om 
tillstånd enligt 
lotterilagen 
 

 Enhetschef  
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Ärendegrupp 6 Kulturärenden  

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

6.1 Bevilja kulturarrangemangbidrag 
 

 Verksamhetschef  

6.1 Inköp av konstverk 
 

 Verksamhetschef  

6.3 Beslut om konstnärlig 
utsmyckning i offentlig miljö 
 

 Verksamhetschef  

6.4 Beslut om bibliotekens låneregler  Enhetschef 
 

 

6.5 Beslut om öppethållande och 
tillfällig stängning av bibliotek 
- enhetsnivå 

 
 

- verksamhetsnivå 
 
 

   
 
 
 
Enhetschef 
 
 
Verksamhetschef 
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Ärendegrupp 7 Personalärenden 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

7.1 Beslut om återbesättande av 
tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget 
- Kommunchef 

 
 
 

- Övrig personal 

4 § LAS  
 
 
Beredande utskott  
 
 
 
Kommunchef  
Sektorchef 
Chef för 
stabsfunktion  
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 

AB §§ 4-5 beslut om 
anställning för högst 
tre månader betraktas 
som verkställighet 

7.2 Förordna vikarier under längst 12 
månader för kommunchef 
 

 Ordförande  

7.3 Fastställa lön, lönetillägg och 
andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och 
tillfälliga anställningar 
- Kommunchef 
 

 
- Övriga tjänster 

 

  
 
 
 
Beredande utskott  
 
 
Kommunchef 
 
Personalchef 
  

Enligt lokal rutin 

7.4 Fastställa lön och 
anställningsvillkor i andra fall 
 

 Personalchef  

7.5 Placering enligt lokal löneplan  Respektive 
löneadministratör, 
personalspecialist 
eller personalchef 
 

 

7.6 Beslut om tjänstledigheter för 
kommunchef som ej regleras i lag 
eller avtal 
 

 Ordförande  

7.7  Beslut om tjänstledighet som 
inte regleras i lag eller avtal, 
dock längst tolv månader 

 Kommunchef  
Sektorchef  
Verksamhetschef  
Chef för 
stabsfunktion  
Enhetschef 
 

 

7.8 Beslut om ledighet som inte 
regleras i lag eller avtal, längre än 
tolv månader 
 

 Kommunchef  
Sektorchef 
Verksamhetschef 
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7.9 a  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
7.9 b  

Beslut om deltagande i kurser 
och konferenser för 
förtroendevalda i 
kommunfullmäktige (med 
undantag för 
beredningsledare/vice 
beredningsledare och ledamöter 
i beredningar inom ramen för 
beredningens uppdrag)  
- För kommunfullmäktiges 

ordförande 
 
Beslut om deltagande i kurser och 
konferenser för förtroendevalda i 
kommunstyrelsen 
- För kommunstyrelsens 

ordförande 
 

 KF ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
KF vice ordförande  
 
 
KS ordförande  
 
 
KS vice ordförande 

 

7.10 Bevilja fritidsstudiebidrag  Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
 

Enligt lokal rutin 

7.11 a 
 
 
 
7.11 b 
 
 
 
 
 
 
 
7.11 c 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.11 d 

Medge bibehållen lön under 
ledighet enligt AB §§ 26  
 
 
Medge bibehållen lön under 
ledighet enligt AB §§ 31  
 
 
 
 
 
 
Medge bibehållen lön under 
ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 
dagar  
 
 
 
 
 
 
Medge bibehållen lön under 
ledighet enligt AB §§ 32 över 3 
dagar 

 Kommunchef 
Sektorchef  
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
Biträdande rektor i 
samråd med 
personalspecialist 
eller personalchef 
 
 
Kommunchef 
Sektorchef  
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion  
Enhetschef  
Biträdande rektor 
 
 
Kommunchef  
Sektorchef  
Verksamhetschef 
Chef för  
stabsfunktion 
 

Enligt lokala rutiner  

7.12 Medge bibehållen lön under 
ledighet för fackligt arbete 
 

 Personalspecialist Förteckning 

7.13  Prövning av löneförmån under 
avstängning 
 

AB § 10 Personalchef  
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7.14 a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.14b  

Begära redovisning av bisyssla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut om förbud av bisyssla  

AB § 8 och 7 § LOA Ordförande  
Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
Biträdande rektor 
  
 
Ordförande 
Kommunchef 
Sektorchef 
 

Enligt lokala rutiner 
med stöd av 
personalspecialist 

7.15 a  
  
  
  
  
  
7.15 b  
  
  
  
  
 
  
 
7.15 c 

Beslut om särskild avtalspension  
 
 
 
 
 
Beslut om omreglering av tjänst 
på grund av beviljad 
sjukersättning  
  
  
 
  
 
Besked om avgång vid pension 

 
 
 
 
 
 
AB § 12 
 
 
 
 
 
 
 
33 § LAS 

Personalchef  
 
 
Ordförande  
 
 
Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion  
Enhetschef 
 
 
Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
 

I enlighet med 
fastställd policy  
 
Avtalspension som 
avviker från policyn 

7.16 Träffa särskild överenskommelse 
med arbetstagare om avslutning av 
anställning 
 

 Personalchef efter 
samråd med 
sektorchef 

Information ska ske 
till kommunstyrelsens 
presidium 

7.17  Avstängning på grund av förseelse 
med mera 
 

AB § 10 Kommunchef eller 
sektorchef 

 

7.18 Avstängning av medicinska skäl AB § 10 mom 3 Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
 

 

7.19 Beslut om disciplinpåföljd AB § 11 Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med 
personalspecialist 
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7.20 a 
 
 
 
 
7.20 b 
 
 
 
 
7.20 c 

Uppsägning på grund av 
arbetsbrist  
 
 
 
Uppsägning på grund av 
personliga skäl  
 
 
 
Avsked  

7-10 §§ LAS 
 
 
 
 
18-20 §§ LAS 
 

Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med 
personalchef  
  
Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med 
personalchef  
  
Kommunchef 
Sektorchef efter 
samråd med 
personalchef 
 

 

7.21 a 
 
 
7.21 b 
 
7.21 c 

Tecknande av och uppsägning av 
kollektivavtal 
 
Beslut om stridsåtgärder  
 
Beslut om inriktning löneöversyn 
 

 Personalchef  
 
 
Beredande utskott 
 
Beredande utskott 

 

7.22 Personalärenden i övrigt enligt 5 
§ i kommunstyrelsens 
reglemente i det fall det inte rör 
sig om ren verkställighet 
 

 Beredande utskott Gäller ej beslut om 
anställning på särskilt 
visstidsförordnande 

7.23 Ta arbetsgivaransvar enligt 
arbetsmiljölagen och fatta beslut i 
anslutning härtill 
 

AML, AFS och SAM Enligt särskilt beslut 
i kommunstyrelsen 

 

7.24 a 
 
 
7.24 b 

Avskrivning av lönefordran 
 
 
Beslut om sjuklön i särskilda fall 
 

 
 
 
AB § 28 mom 9 

Personalchef 
 
 
Personalchef 

Lönefordran hanteras 
enligt centralt avtal 

7.25 Företräda kommunen som 
arbetsgivarpart 

11-14, 19 samt 38 §§ 
MBL 

Kommunchef  
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Chef för 
stabsfunktion 
Enhetschef 
 

Företräda 
arbetsgivaren som 
part i samverkan eller 
i förhandling inom 
ansvarsområdet 
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Ärendegrupp 8 Planärenden 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

8.1 Godkänna planavtal  Mark- och 
exploateringsingenjör 
med 
exploateringsingenjör 
som ersättare 
 

 

8.2 Beslut om planbesked i de fall 
stöd för den avsedda åtgärden 
finns i en aktuell eller 
aktualitetsförklarad översiktsplan 
 

PBL 5 kap. 2 och 5 
§§ 

Sektorchef  

8.3 Beslut om överenskommelse 
med sökanden att planbesked 
får lämnas senare än inom fyra 
månader  
 

PBL 5 kap. 4 § Enhetschef  

  



 

23 
 

Ärendegrupp 9 Naturvårdsärenden 

Nr  Beslut om  Lagrum  Delegat Anmärkning 

9.1 Beslut om interimistiska förbud i 
enlighet med miljöbalken 7 kap. 
§ 24 
 

 Sektorchef  

9.2 Teckna kommunala 
naturvårdsavtal 
 

 Sektorchef  

9.3 Avge yttrande över bildande eller 
förändringar i avgränsning av 
områdesskydd enligt miljöbalken 
7 kap. §§ 2 (nationalpark),4 
(naturreservat),9 
(kulturreservat),9 (naturminne), 
12 (djur- och växtskyddsområde), 
13 (strandskyddsområde) 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

9.4 Avge yttrande över bildande eller 
förändringar i avgränsning av 
områdesskydd enligt 
miljöbalken 7 kap. § 11 (biotop- 
skyddsområde) samt 
naturvårdsavtal från externa 
myndigheter 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

9.5 Avge yttrande över förslag till 
eller bildande av särskilt 
skyddade områden enligt 
miljöbalken 7 kap. § 27-28 
(natura 2000, internationella 
konventioner) 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

9.6 Avge yttrande över förslag till 
förändringar av bestämmelser 
i enlighet med miljöbalken 8 
kap. 1-2 §§, 4 § (fridlysnings- 
bestämmelser) 
 

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

 

9.7 Yttrande om ordningsföreskrifter 
enligt 7 kap. 30 § inom 
områdesskydd.  

 Miljöinspektör med 
inriktning 
naturvård 

Beslut om 
ordningsföreskrifter 
tas av 
kommunstyrelsen 
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Ärendegrupp 10 Trafikfrågor 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

10.1 Avge yttrande till Trafikverket 
och söka 
bidrag/medfinansiering hos 
trafikverket 
 

 Sektorchef miljö- 
och 
samhällsbyggnad 

 

10.2 Beslut om bärighetsklassning 
av vägar 

4 kap. 11 § 
trafikförordningen 

Trafikingenjör/ 
trafikplanerare 
med gatuingenjör 
som ersättare 
 

 

10.3 Beslut om lokala 
trafikföreskrifter och undantag 
från lokala trafikföreskrifter 

10 kap. 1 §, 3 §  
1 p b-e och 14 §  
13 kap. 3§ och 4§ 1 st 
trafikförordningen 
 

Trafikingenjör/ 
trafikplanerare 
med gatuingenjör 
som ersättare  

 

10.4 Beslut om undantag från lokala 
trafikföreskrifter för 
parkeringstillstånd för 
näringsidkare och andra med 
särskilda behov av att parkera i 
arbetet eller för dem som bor i 
ett område om det behövs för 
att underlätta för dem att 
parkera där 
 

13 kap. 4 § 2 st 
trafikförordningen 

Trafikingenjör/  
trafikplanerare 
med administratör 
som ersättare 

 

10.5 Beslut om undantag från lokala 
trafikföreskrifter för 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 
 

13 kap. 8 § 
trafikförordningen 

Trafikingenjör/ 
trafikplanerare 
med administratör 
som ersättare 

 

10.6 Beslut enligt lagen om 
gaturenhållning och skyltning 

Lag med bestämmelser 
om gaturenhållning och 
skyltning 

Gatuingenjör med 
Trafikingenjör/ 
trafikplanerare 
som ersättare 
 

 

10.7 Beslut om flyttning av fordon 2 § lag (1982:129) om 
flyttning av fordon i 
vissa fall och 2 § 
förordning (1982:198) 
om flyttning av fordon i 
vissa fall 
 

Trafikingenjör/ 
trafikplanerare 
med gatuingenjör 
som ersättare 

 

10.8 Godkänna 
trafikanordningsplaner och 
öppningsanmälningar 
 

 Trafikingenjör/ 
trafikplanerare 
med gatuingenjör 
som ersättare 

Enligt de regler som 
gäller för arbete på 
väg i kommunen 

10.9 Beslut om förordnande av 
parkeringsvakter 

6 § lag (1987:24) om 
kommunal 
parkeringsövervakning 
med mera 
 

Enhetschef  

10.10 Teckna avtal avseende 
gatuanläggning 

 Sektorchef miljö- 
och 
samhällsbyggnad 

 

10.11 Teckna avtal avseende 
beställning mellan kommunen 
och UEAB 

 Sektorchef miljö- 
och 
samhällsbyggnad 
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Ärendegrupp 11 Yttranden, anmälningar med mera 
inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

11.1 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård 
 

31 kap. 2 § BrB Enhetschef T 

11.2 Yttrande till statliga, regionala 
eller kommunala myndigheter, 
annan organisation eller enskild i 
ärenden som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt 
 

 Verksamhetschef  

11.3 Yttrande till tillsynsmyndighet   Verksamhetschef Tillsynsmyndighet är 
IVO, Länsstyrelsen, 
JO och JK 
 

11.4 Yttrande till åklagaren i mål med 
särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL) 
 

11 § 1st LUL Enhetschef T 

11.5 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 
 

46 § LVM Enhetschef  

11.6 Yttrande enligt namnlagen 
 

45, 46 §§ NamnL Enhetschef T 

11.7 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 
 

3 § 2 st 
Passförordningen 

Enhetschef T 

11.8 Yttrande till länsstyrelsen över 
ansökan om äktenskapsdispens 
 

15 kap. 1 § ÄktB Enhetschef T 

11.9 Yttrande till länsstyrelse i 
körkortsärende 
 

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
Körkortsförordningen 

Handläggare T 

11.10 Yttrande till frivårdsmyndigheten 
om personundersökningar 

6 § (SFS 1991:2041) lag 
om särskild 
personutredning i 
brottmål 
 

Handläggare  

11.11 Yttrande till 
Rekryteringsmyndigheten 
 

 Enhetschef  

11.12 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 
 

11 kap. 16 § 2 st FB Handläggare  

11.13 Avge yttrande till tingsrätt 
angående förordnande av god 
man/förvaltare eller särskild 
förordnad vårdnadshavare 
 

11 kap. 16 § FB Handläggare  

11.14 Anmälan om missförhållanden 
inom omsorger för äldre och 
funktionshindrade (Lex Sarah) 
 

14 kap. 2 § SoL Verksamhetschef  
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11.15 Anmälan om missförhållanden 
inom omsorger för 
funktionshindrade enligt LSS och 
LASS 
 

24a- 24 b § LSS Verksamhetschef  

11.16 Beslut om ersättning till 
kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) 
  
- Enligt SKL:s riktlinjer  
 
- Utöver SKL:s riktlinjer  

  
 
 
 
Enhetschef 
 
Verksamhetschef 
 

 

11.17 Beslut om ersättning till 
familjehem för barn och unga 
(arvode och omkostnads- 
ersättning)  
  
- Enligt SKL:s riktlinjer  
  
- Utöver SKL:s riktlinjer 
 

  
 
 
 
 
Enhetschef 
 
Verksamhetschef  

 

11.18 Beslut om ersättning till särskild 
förordnad vårdnadshavare som 
tidigare varit familjehemsförälder  
 

6 kap. 11 § SoL Enhetschef  

11.19 Beslut om framställning till 
Försäkringskassan om ändring av 
mottagare av allmänt barnbidrag 
 

4 § 3 st lag om allmänt 
barnbidrag 

Handläggare T 

11.20 Underrättelse till 
Försäkringskassan om att ett barn 
med underhållsstöd placerats i 
familjehem respektive flyttat 
tillbaka till boförälder 
 

2 § förordningen om 
underhållsstöd 

Handläggare T 

11.21  Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till annan 
kommun samt beslut i fråga om 
mottagande av ärende 
 

2 a kap. 10 § SoL Enhetschef T 

11.22 Ansöka hos IVO om överflyttning 
av ärende till annan kommun  
 

16 kap. 1 § SoL Enhetschef T 

11.23 Beslut om överklagande av IVO:s 
beslut om överflyttning 
 

16 kap. 4 § SoL Verksamhetschef  

11.24 Lämna upplysningar till tingsrätt i 
boende-, vårdnads- och 
umgängesmål 
 

6 kap. 19 § 2 st FB Handläggare T 

11.25 Lämna upplysningar till tingsrätt 
inför interimistiskt beslut 
 

6 kap. 20 § 2 st FB  Handläggare T 

11.26 Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag ska betalas för 
längre period än tre månader 
 

7 kap. 7 § 2 st FB Handläggare T 

11.27 Dödsboanmälan 
 

20 kap. 8 a§ ÄB Handläggare  

11.28 Beslut att utbetala 
assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad 
till insatsen 
 

11§ LSS Handläggare  

11.30 Yttrande avseende umgängesstöd 
 

6 kap. 15 c § FB Handläggare  
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Ärendegrupp 12 Anmälan till överförmyndare 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

12.1 Beslut om att anmäla behov av god 
man/förvaltare till 
överförmyndare 

 

5 kap. 3 § SoF Handläggare T 

12.2 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger 

 

5 kap. 3 § SoF Handläggare T 

12.3 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om förhållanden 
beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom 

 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef Avser all slags 
egendom och 
inkomster  
T 

12.4 Beslut om att anmäla behov av god 
man/förvaltare till 
överförmyndare 

 

15 § LSS Handläggare T 

12.5 Beslut om att anmäla till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger 

 

15 § LSS Handläggare T 
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Ärendegrupp 13 Förskole- och 
skolbarnomsorgsverksamheten 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

13.1 Överenskommelse med annan 
kommun om placering av barn 
 

SL 8:12 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 

13.2 Överenskommelse med annan 
kommun om mottagande av elev 
 

SL 8:13 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 

13.3 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Förskolechef  

13.4 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Förskolechef 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
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Ärendegrupp 14 Förskoleklassen 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

14.1 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av barn från annan 
kommun 
 

SL 9:13  Verksamhetschef  

14.2 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  
Biträdande rektor 

 

14.3 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Förskolechef  

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
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Ärendegrupp 15 Grundskolan 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

15.1 Tillsyn att elever fullgör sin 
skolplikt/får föreskriven 
utbildning 
 

SL 7:21 Rektor  

15.2 Överenskommelse med annan 
kommun om mottagande av elev 

SL 10:24 Verksamhetschef Gäller om det finns 
särskilda skäl 
 

15.3 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av elev från annan 
kommun 
 

SL 10:25 Rektor  

15.4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 
 

Skolförordningen 9:3 Rektor  

15.5 Beslut om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden 
 

Skolförordningen 9:4 Verksamhetschef Beslut ska tas efter 
förslag från rektor 

15.6 Fastställande av terminstider 
 

Skolförordningen 3:3 Sektorchef  

15.7 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  
Biträdande rektor 

 

15.8 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

15.9 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är huvudman 
för den utbildning som eleven 
annars deltar i. 

 SL 24:22 Rektor efter samråd 
med 
verksamhetschef för 
barn- och elevhälsan 

För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats 
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Ärendegrupp 16 Gymnasieskolan 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

16.1 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som programfördjupning 
 

Gyf 4:6 Rektor  

16.2 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 
 

Gyf 4:7 Rektor  

16.3 Beslut om antalet 
undervisningstimmar för varje 
kurs, ämnesområde och för 
gymnasiearbetet, samt fördelning 
av undervisningstid 
 

Gyf 4:22 Rektor  

16.4 Beslut att en elevs utbildning på 
ett nationellt program till sitt 
innehåll får avvika 
 

SL 16:14 Rektor  
Biträdande rektor 

 

16.5 Beslut att utbildningen på ett 
nationellt program får fördelas på 
längre tid än tre läsår 
 

SL 16:15 Rektor  
Biträdande rektor 

 

16.6 Beslut att utbildningen på ett 
nationellt program får fördelas på 
längre tid än tre läsår, om eleven 
har läst ett reducerat program, 
eller om det i övrigt finns 
särskilda skäl för det 
 

Gyf 9:7 Rektor 
Biträdande rektor 

 

16.7 Beslut att förlänga 
preparandutbildningen till två år 
 

SL 17:5 Rektor  

16.8 Beslut att minska utbildningen på 
introduktionsprogram 
 

SL 17:6 Rektor  

16.9 Beslut att fastställa en plan för 
utbildningen på ett 
introduktionsprogram 
 

SL 17:7 Rektor  

16.10 Beslut att ansöka om att en 
utbildning inom de nationella 
programmen ska godkännas som 
särskild variant 
 

Gyf 5:4 Verksamhetschef efter 
samråd med rektor 

 

16.11 Beslut att ansöka om att en 
utbildning ska vara 
riksrekryterande 
 

Gyf 5:14 Verksamhetschef efter 
samråd med rektor 

 

16.12 Beslut att ansöka om att få 
anordna en idrottsutbildning vid 
ett riksidrottsgymnasium 
 

Gyf 5:24  Verksamhetschef efter 
samråd med rektor 

 

16.13 Beslut att ansöka om nationellt 
godkänd idrottsutbildning  

Gyf 5:28 Verksamhetschef efter 
samråd med rektor 
 

 

16.14  Beslut att arbetsplatsförlagt 
lärande ska finnas på 
högskoleförberedande program 
och omfattning av detsamma 
 

Gyf 4:12 Rektor 
Biträdande rektor 

 

16.15 Beslut om dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut 
 

Gyf 3:2 Sektorchef  
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16.16 Inhämtande av yttrande från den 
sökandes hemkommun 
 

SL 16:48 Antagningssekreterare  

16.17  Beslut om antal platser (fri kvot) 
som ska avsättas 
 

Gyf 7:3  Rektor    

16.18  Beslut att en sökande ska 
genomgå ett inträdesprov 
 

Gyf 7:8 Rektor  
Biträdande rektor 

 

16.19 Beslut att elev ska få byta 
studieväg 
 

Gyf 7:9 Rektor  
Biträdande rektor 

 

16.20 Beslut att eleverna ska hålla sig 
med enstaka egna hjälpmedel 
 

SL 15:17 Rektor  
Biträdande rektor  

 

16.21 Upprättande av avtal 
(utbildningskontrakt) för den 
gymnasiala lärlingsutbildningen 
 

SL 16:11 a Rektor  

16.22  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

16.23 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

16.24 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är 
huvudman för den utbildning som 
eleven annars deltar i 

 SL 24:22 Rektor efter samråd 
med verksamhetschef 
för barn- och 
elevhälsan 

För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats. 
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Ärendegrupp 17 Grundsärskolan 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

17.1 Avgöra om en elev som tas emot i 
grundsärskolan ska läsa ämnen 
eller ämnesområden 
 

SL 11:8 Rektor  

17.2 Överenskommelse med annan 
kommun om mottagande av elev 
 

SL 11:24 Verksamhetschef  

17.3 Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av elev från annan 
kommun 
 

SL 11:25 Rektor  

17.4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 
 

Skolförordningen 10:2  Rektor  

17.5 Beslut om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden 

Skolförordningen 10:3 Verksamhetschef 
efter förslag av 
rektor 
 

 

17.6 Fastställande av terminstider 
 

Skolförordningen 3:3 Sektorchef  

17.7 Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

17.8 Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
- I de delar som 
riktar sig till 
huvudmannen 
 
 
Rektor 
- I de delar som 
riktar sig till den 
enskilda enheten 
 

 
 
 

17.9 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är huvudman 
för den utbildning som eleven 
annars deltar i 

 SL 24:22 Rektor efter samråd 
med 
verksamhetschef för 
barn- och elevhälsan 

För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats 
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Ärendegrupp 18 Gymnasiesärskolan 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

18.1  Överenskommelse med annan 
kommun eller landsting om 
mottagande av elev 

SL 19.40 Rektor  

18.2  Inhämtande av yttrande vid 
mottagande av elev från annan 
kommun 
 

SL 19:41  Rektor  

18.3  Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 
 

Gyf 4:7 a Rektor  

18.4  Beslut att utbildningen får 
fördelas på längre tid än fyra 
läsår 
 

SL 19:17 Rektor  

18.5  Beslut att arbetsplatsförlagt 
lärande byts mot motsvarande 
utbildning förlagd till skolan 
 

Gyf 4:13 Rektor  

18.6  Beslut om antalet 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbetet och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
om hur fördelningen av 
undervisningstiden över läsåret 
ska göras 
 

Gyf 4:22 Rektor  

18.7  Beslut om dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut 
 

Gyf 3:2 Sektorchef  

18.8  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

18.9  Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
 
 
Rektor 

I de delar som riktar 
sig till huvudmannen 
 
I de delar som riktar 
sig till den enskilda 
enheten 
 

18.10 Särskild undervisning enligt 20 § 
anordnas av den som är 
huvudman för den utbildning 
som eleven annars deltar i 

SL 24:22 Rektor efter samråd 
med 
verksamhetschef för 
barn- och 
elevhälsan 

För elev som på grund 
av sjukdom eller 
liknande skäl inte kan 
delta i det vanliga 
skolarbetet, ska 
särskild undervisning 
anordnas i hemmet 
eller på annan lämplig 
plats 
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Ärendegrupp 19 Kommunal vuxenutbildning 
(Komvux) 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

19.1  Beslut att ansöka om en ny 
nationell kurs på gymnasial nivå 
 

Fvx 2:5 Rektor  

19.2  Beslut om vilka nationella kurser 
som ska ges 
 

Fvx 2:9 Rektor  

19.3  Beslut att böcker och lärverktyg 
ska anskaffas av eleverna själva, 
eller erbjudas mot avgifter som 
högst motsvarar 
anskaffningskostnaden 
Elever inom utbildning i svenska 
för invandrare ska utan kostnad 
ha tillgång till böcker och andra 
lärverktyg som behövs för en 
tidsenlig utbildning. 
Huvudmannen får dock besluta 
att elever ska hålla sig med 
enstaka egna lärverktyg 
 

SL 20:7 Verksamhetschef  

19.4  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

19.5  Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
- I de delar som 
riktar sig till 
huvudmannen 
 
Rektor 
- I de delar som 
riktar sig till den 
enskilda enheten 
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Ärendegrupp 20 Särskild utbildning för vuxna 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

20.1  Avge yttrande till annan kommun 
 

SL 21:7 Rektor  

20.2  Beslut att ansöka om en ny 
nationell kurs på gymnasial nivå 

Fvx 2:5 Verksamhetschef 
efter samråd med 
rektor 
 

 

20.3  Beslut om vilka nationella kurser 
som ska ges 
 

Fvx 2:9 Rektor  

20.4  Beslut att böcker och lärverktyg ska 
anskaffas av eleverna själva, eller 
erbjudas mot avgifter som högst 
motsvarar anskaffningskostnaden 
 

SL 21:6 Verksamhetschef  

20.5  Årligen upprätta en plan för att 
förebygga och förhindra kränkande 
behandling 
 

SL 6:8 Rektor  

20.6  Avge yttrande/svar till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet eller liknande i 
anmälningsärenden 

 Verksamhetschef 
- I de delar som 
riktar sig till 
huvudmannen 
 
Rektor 
- I de delar som 
riktar sig till den 
enskilda enheten 
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Ärendegrupp 21 Tecknande av avtal inom 
lärandeverksamheterna 

Nr  Beslut om Lagrum  Delegat Anmärkning 

21.1  Interkommunal ersättning avseende 
mottagande av elev från andra 
kommuner 
 

 Verksamhetschef 
efter samråd med 
sektorchef 

 

21.2  Interkommunal ersättning avseende 
placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, 
specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
 

 Verksamhetschef 
efter samråd med 
sektorchef 

 

21.3  Uppdragsutbildning enligt uppgjord 
arbetsordning 
 

 Rektor  

21.4  Flyktingundervisning 
 

 Rektor  

21.5 Rekvirering av statsbidrag 
 

 Sektorchef  

 



Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 
3.11 Besluta och teckna 

avtal om lång- och 
kortfristig inlåning 
och utlåning till 
kommunens bolag 
inom kommunens 
internbank inom de 
ramar som anges i 
fastställd finanspolicy 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.12 Besluta om placering 
av likvida medel inom 
de ramar som anges i 
fastställd finanspolicy 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.13 Besluta om 
nyupplåning, 
omsättningar och 
amortering av lån 
inom den låneram 
som anges i budget 
(eller i annat beslut 
om låneram) för 
kommunen, samtliga 
bolag inom koncernen 
och Brf Parkgården 
 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.14 Beslut om och teckna 
avtal om leasing 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.15 Besluta om 
ränteändring och 
amortering av lån för 
kommunen och 
kommunens bolag 
inom ramen för 
internbanken 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.16 Besluta och teckna 
avtal om finansiella 
derivat för att minska 
och sprida risker, 
inom de ramar som 
anges i fastställd 
finanspolicy 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

  



Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 
3.17 Besluta om och 

teckna handelsorder 
avseende värdepapper 
såsom aktier, fonder, 
obligationer och 
dylikt inom ramen för 
fastställda riktlinjer 
för placering av 
pensionsmedel   

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

 

3.18 Besluta om och 
teckna handelsorder 
avseende placering av 
medel tillhörande 
donationsstiftelser 
som förvaltas av 
kommunen 

 Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
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§  
 

Bidrag till studieförbund 2016 
Dnr 2016/319 
 
 
Sammanfattning 
Fördelning av kommunbidrag om 449 999 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns 
kommun 2016 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för 
studieförbunden. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2016-06-27 från servicechef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag om totalt 449 999 kr till studieförbund 2016. 
Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF 114 682 kr 
Studieförbundet Bilda Väst 18 131 kr 
Folkuniversitetet 3336 kr 
NBV Borås 8625 kr 
Sensus 32 211 kr 
Studieförbundet Vuxenskolan  155842 kr 
Medborgarskolan  1308 kr 
Ibn Rushd 9249 kr 
Kulturens 189 kr 
Totalt 449 999 kr 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 

 
2016-06-27 

Tjänsteskrivelse Bidrag till studieförbund 2016 
Diarienummer 2016/319, löpnummer 1941/2016 
 
Sammanfattning 
Fördelning av kommunbidrag om 449 999 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns 
kommun 2016 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för 
studieförbunden. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bevilja bidrag om totalt 449 999 kr till studieförbund 2016 enligt förvaltningens förslag om 
fördelning som grundar sig på den fördelningsmodell som Västra Götalands 
Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från den statliga modellen. 
 
 
 
Ärendet 
2011 fastställde Folkbildningsrådet en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget till 
studieförbundens verksamhet. Modellen bygger, liksom tidigare, på dels ett grundbidrag, 
dels ett rörligt bidrag. Det senare är i sin tur uppdelat i ett förstärkningsbidrag och ett 
verksamhetsrelaterat bidrag. Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund beslöt i juni 
2012 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunens anslag till den lokala 
studieförbundsverksamheten. Ulricehamns kulturverksamhet följer den fördelningsmodell 
som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från den statliga 
modellen. 
 
Totalt betalas 449 999 kr ut till studieförbunden i Ulricehamn. Bidragen föreslås fördelas 
enligt följande: 
 
ABF 114 682 kr 
Studieförbundet Bilda Väst 18 131 kr 
Folkuniversitetet 3336 kr 
NBV Borås 8625 kr 
Sensus 32 211 kr 
Studieförbundet Vuxenskolan  155842 kr 
Medborgarskolan  1308 kr 
Ibn Rushd 9249 kr 
Kulturens 189 kr 
Totalt 449 999 kr 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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Isabelle Wikström Lena Moritz  

Servicechef  Verksamhetschef kultur och fritid 

  

  

Victoria Klaiber Svensson  

Kulturstrateg  

Verksamhet kultur och fritid  

Sektor service  
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Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete och 
folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun 
Dnr 2016/82 
 
 
Sammanfattning 
Avtalen mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Sjuhärad gäller fram 
till 2016 för folkhälsoinsatser och tillsvidare för folkhälsotjänst. Under 2016 har två nya 
folkhälsoavtal arbetats fram i dialog mellan kommunerna och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalands landsting, samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2017-2020 och samverkansavtal avseende 
folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från den 1 januari 2017 och tills vidare. 
 
Insatserna som anges i avtal och årlig upprättad verksamhetsplan bedrivs genom 
samfinansiering 50/50. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden avsätter årligen 360 000 kr för 
samfinansiering av en folkhälsostrategtjänst och kommunen avsätter resterande medel för 
tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2016-06-14 från kanslichef 
2 HSNS 2016-00047-1 - Samverkansavtal lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 Ulricehamns 

kommun 
3 HSNS 2016-00055-1 - Samverkansavtal folkhälsotjänst 2017 och tills vidare 

Ulricehamns kommun 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2017-2020 och 
samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från 1 januari 2017 och 
tills vidare godkänns. 
 
 
 
 
 



 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 

 
2016-06-14 

 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete och 
folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2016/82, löpnummer 717/2016 
 
Sammanfattning 
Avtalen mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Sjuhärad gäller fram 
till 2016 för folkhälsoinsatser och tillsvidare för folkhälsotjänst. Under 2016 har två nya 
folkhälsoavtal arbetats fram i dialog mellan kommunerna och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalands landsting, samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2017-2020 och samverkansavtal avseende 
folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från den 1 januari 2017 och tills vidare. 
 
Insatserna som anges i avtal och årlig upprättad verksamhetsplan bedrivs genom 
samfinansiering 50/50. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden avsätter årligen 360 000 kr för 
samfinansiering av en folkhälsostrategtjänst och kommunen avsätter resterande medel för 
tjänsten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2017-2020 och 
samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från 1 januari 2017 och 
tills vidare godkänns. 
 
 
Ärendet 
Sedan Västra Götalandsregionen bildades har hälso- och sjukvårdsnämnderna varit 
involverade och engagerade i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner. I 
och med att avtalen mellan Södra hälso-och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Sjuhärad 
gäller fram till 2016 har processen med att ta fram nya avtal för perioden 2017-2020 pågått 
sedan november 2015.  
 
För att kunna utveckla och förbättra de nya folkhälsoavtalen har sjuhäradskommunernas 
erfarenheter från avtalet 2013-2016 kartlagts. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden och 
politiska företrädare från Ulricehamns kommun har i april 2016 haft dialog om de aktuella 
avtalen, samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2017-2020 
och samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från 1 januari 2017 
och tills vidare. 
 
Samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2017-2020 är ett 
ramavtal och reglerar åtaganden, organisation, inriktning för samarbetet och samverkan 
samt ekonomisk fördelning mellan Södra hälso-och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns 
kommun.  
 
Samverkansavtalet avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun reglerar den tjänst 
kommunen åtar sig i enlighet med samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete. 
Samverkansavtalet avseende folkhälsostrateg gäller från 1 januari och tills vidare. 
 
Folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Politiker i hälso- och 

sjukvårdsnämnden och i kommunen ska i april varje år ha en enskild dialog för att följa upp 
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och planera det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra 

befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i 

hälsans bestämningsfaktorer. 
 
Kommunen ansvarar för att ta fram en långsiktig plan för det lokala folkhälsoarbetet med 

framtagna behovsbilder och prioriteringar. Planen kan med fördel integreras i, eller kopplas 

till, kommunens egna styrdokument. 
 
En verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget och planerade insatser 

tas fram årligen. Parterna ska varje år följa upp folkhälsoarbetet enligt den mall som finns i 

gällande samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete.  
 
Avtalet reglerar även hur den gemensamma finansieringen ska hanteras. Den bygger på 
samfinansiering enligt 50/50 modell. För Ulricehamn och de övriga kommunerna med lika 
avtal innebär det att den kommunspecifika insatsen om 14 kr per invånare finansieras genom 
tjänst riktad mot insats inom folkhälsoområdet. Södra hälso-och sjukvårdsnämndens 
ersättning för tjänst är som tidigare 360 000 kr och kommunen skjuter till resterande medel 
för tjänst. 
     
Beslutsunderlag 

1 HSNS 2016-00047-1 - Samverkansavtal lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 Ulricehamns 
kommun 

2 HSNS 2016-00055-1 - Samverkansavtal folkhälsotjänst 2017 och tills vidare 
Ulricehamns kommun 

 
 
Beslut lämnas till 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Kanslichef 
 
 
 
 

Pehr Johansson Britt Thorell 

Kanslichef Folkhälsostrateg 

 Kanslifunktion 
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Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i 
Ulricehamns kommun för perioden 2017-2020.   
 

1. Avtalsparter 

Detta avtal är slutet mellan Ulricehamns kommun, nedan kallad kommunen, och 

södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns landsting, nedan kallad 

hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av 

lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun.   

 

2. Avtalstid 

Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2017 till 31 december 2020.  
 

3. Förutsättningar för samverkansavtalet 

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är ”att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.  

 

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt 

hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle 

innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper 

diskrimineras eller missgynnas. Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa 

är en mänsklig rättighet. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt 

uppmärksammas.  

 

Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-

2020 är den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling. Invånarna i 

Västra Götaland ska ha goda möjligheter att utvecklas bland annat genom utbildning 

och arbete. Utbildning och arbete är två av de viktigaste faktorerna för att minska 

skillnader i hälsa och bryta utanförskap. Ett verktyg i det arbetet är dokumentet 

”Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland”. 

 

Andra regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund för det lokala 

folkhälsoarbetet är:  

 Södra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument (bilaga 1).  

 Kommunala styrdokument: 

 Översiktsplan för Ulricehamns kommun.  

 Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 

 Måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016. 

 Handlingsplan ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018.  

 Handlingsplan för ANDT förebyggande arbete.  

 Handlingsplan för jämställdhet. 
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4. Det gemensamma folkhälsoarbetet 

Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett 

bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla 

systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och 

utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i hälsans 

bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor. 

Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.  

 

4.1 Styrning och ledning 

Folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Politiker i 

hälso- och sjukvårdsnämnden och i kommunen ska i april varje år ha en enskild 

dialog för att följa upp och planera det gemensamma folkhälsoarbetet. Hälso- och 

sjukvårdsnämnden är inbjudande part. Varje höst ska det genomföras en 

folkhälsopolitisk dialog för att utbyta erfarenheter, fördjupa kunskaper och utveckla 

samarbetet och som parternas tjänstemän planerar gemensamt. 

 

De folkhälsostrategiska frågorna förankras i den kommunala förvaltningen genom 

regelbunden dialog i kommunens ledningsgrupp eller en motsvarande strategisk 

grupp. Folkhälsoarbetet ska genomsyra förvaltningens ordinarie arbete och bör 

integreras i kommunens styr- och ledningssystem. Arbetet ska utgå från identifierade 

behov samt bedrivas i samverkan med olika samhällsaktörer.  

 

4.2 Folkhälsotjänst 

En heltidstjänst ska finnas för folkhälsoarbetet som bedrivs enligt detta avtal. 

Tjänsten regleras i ”Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 

2017 och tills vidare, diarienummer HSNS 2016-00055. 

 

5. Utvecklingsområden 

Under avtalsperioden ska fokus vara på följande utvecklingsområden; att integrera 

folkhälsoperspektivet i kommunens ordinarie verksamhet samt att de insatser som görs 

främjar utvecklingen av och förutsättningarna för en jämlik hälsa. Det är också viktigt att 

främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs. 

Avtalsparterna tar, under perioden och utifrån lokala prioriteringar och behov, fram 

gemensamma mål för jämlik hälsa.   

 

6. Gemensamma prioriteringar och insatser 

Kommunen ansvarar för att ta fram en långsiktig plan för det lokala folkhälsoarbetet 

med framtagna behovsbilder och prioriteringar. Planen kan med fördel integreras i, 

eller kopplas till, kommunens egna styrdokument. Planen ska beskriva vilken/vilka 

målgrupper som behöver prioriteras för att skillnaderna i hälsa ska minska. Den ska 

också innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer.  
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En verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget och planerade 

insatser tas fram årligen och sammanställs av folkhälsoplaneraren i dialog med 

avdelning folkhälsa enligt överenskommen mall. Planen ska vara parterna tillhanda 

senast den 31 oktober och fastställs av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och av 

hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

Nämnden ska verka för att primärvården (privat och offentlig) och folktandvården är 

samverkanspartners i det lokala folkhälsoarbetet. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar och ansvarar för sammanställning och 

övergripande analys av CAN:s drogvaneundersökning; för årskurs 9 och årskurs 2 på 

gymnasiet med de intervaller som beslutas av Västra Götalandsregionen. Kommunen 

ansvarar för att CAN:s drogvaneundersökning genomförs med de intervaller som beslutas 

av Västra Götalandsregionen samt svara för lokal analys. Undersökningen kommer att 

genomföras i samtliga klasser i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet där gymnasium finns. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden genomför, finansierar, sammanställer samt ansvarar för en 

övergripande analys av Folkhälsomyndighetens befolkningsenkät ”Hälsa på lika villkor?” 

uppdelat per kommun, med de intervaller som beslutas av Västra Götalandsregionen. 

 

7. Uppföljning 

Parterna ska varje år följa upp folkhälsoarbetet (bilaga 2). Redovisningen ska så långt det 

är möjligt ha ett jämställdhetsperspektiv. Uppföljningsbilagan kan komma att revideras 

under avtalstiden. Uppföljningen ska senast den 25 januari årligen vara avdelning folkhälsa 

tillhanda. Uppföljningen ska även skickas till kommunstyrelsen.  

Avdelning folkhälsa tar, på hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, initiativ till 

dialogmöte med kommunchef eller motsvarande under avtalsperioden. 

 

Folkhälsostrategen ansvarar att fortlöpande följa upp och rapportera eventuella avvikelser 

gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till kommunledning och till 

kontaktperson på avdelning folkhälsa.  

 

8. Ekonomi 

8.1 Finansiering 

Parterna svarar gemensamt för finansieringen av insatser utifrån verksamhetsplanen. 

Fördelningsprincipen för finansieringen av folkhälsoinsatser är hälften vardera för 

hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Som finansiering kan räknas direkt 

avsatta medel eller tjänst riktad mot insats. 
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8.2 Ersättning 

Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter kommunen för perioden 2017-2020 med 14 

kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser. Kommunen avsätter motsvarande 14 

kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser. För 2017 års budget används antalet 

invånare den 31/12 2015. Antalet invånare baseras på SCB:s statistik.  

  

Eventuellt överskott ska betalas tillbaka men kommunen kan vid överskott skriftligen 

skicka en förfrågan till hälso- och sjukvårdsnämnden om att flytta medel till 

nästkommande år. En förutsättning är att det finns en tydlig plan för medlens 

användning. En skriftlig förfrågan med en tydlig plan ska inkomma senast 31:e 

oktober. Nämnden kommer med planen som grund fatta beslut. Uppföljning sker vid 

ordinarie avtalsuppföljning och ska tydligt redovisas i budgeten. Om det vid 

avtalsperiodens slut finns överskott ska detta återbetalas till respektive huvudman. 

 

8.3 Utbetalning 

Utbetalning av ersättning från hälso- och sjukvårdsnämnden till kommunen görs 

två gånger per år, i mars och september, med lika delar för första respektive andra 

halvåret. Den årliga planen med budget fungerar som grund för utbetalning.  

 

9. Omförhandling, uppsägning eller tvist 

Om det under avtalstiden inträffar betydande förändringar i villkoren har parterna rätt 

att kräva omförhandling. Frågan ska då lyftas skriftligt senast 6 månader innan. 

 

Uppsägning ska vara skriftlig och räknas från månadsskifte. Uppsägningstid är 6 

månader.  

 

Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första 

hand genom förhandlingar mellan berörda tjänstemän, i andra hand mellan berörda 

presidier. I annat fall löses tvisten i allmän domstol. 

 

Borås den……………..   Ulricehamn den………….. 

  

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Christina Brandt Mattias Josefsson 

Ordförande  Ordförande kommunstyrelsen 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden  

 

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Tomas Andersson  Carita Brovall  

Avdelningschef kvalitetsstyrning,   Kommunchef 

uppdrag och avtal   
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Bilagor 

Bilaga 1 Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktningsdokument 
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktningsdokument är ett av 

styrdokumenten som ska beaktas i det gemensamma folkhälsoarbetet.  

 

Dokumentet lyfter fram vad nämnden vill prioritera och uppnå under året i syfte att 

förbättra befolkningens hälsa och säkerställa att invånarna får tillgång till bland annat 

folkhälsoinsatser. Måldokumentet revideras årligen. De övergripande mål i 2017-2019 års 

mål- och inriktningsdokumntet som berör folkhälsoarbetet är: 
 

 Ett välfungerande lokalt folkhälsoarbete som främjar hälsa och förebygger sjukdom 

och skada och ger hälsovinster för invånarna 

 Stärkt delaktighet hos befolkningen 

 

Prioriterade grupper: 

 Barn och unga 

 Äldre 

 Personer med psykisk ohälsa 
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Bilaga 2 Uppföljning av folkhälsoavtal 
 

Frågorna i uppföljningen utgår från det gemensamt tecknade folkhälsoavtalet mellan 

kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppföljningen kan revideras under 

avtalsperioden.  

Maila in uppföljningen till kontaktperson på avdelning folkhälsa senast den 25 januari.  

Besvara frågorna kortfattat och undvik att hänvisa till annat medsänt material.  

1. Utvecklingsområden utifrån Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och 

inriktningsdokument samt avtalet om gemensamma folkhälsoinsatser 

 

 

a) Har folkhälsoarbetet egna mål eller finns det ”folkhälsomål” övergripande i 

kommunen som gäller för alla förvaltningar? 

 b) Hur går processen i kommunen med att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie 

verksamhet?  

c) Prioriterar det lokala folkhälsoarbetet insatser med fokus på livsvillkor och/eller 

minska skillnader i hälsa? Beskriv processen.   

d) Redogör för om insatser har genomförts med utgångspunkt från prioriterade 

grupper i syfte att minska skillnader i hälsa.  

e) På vilket sätt har arbetet med prioriterade gruppers inflytande och delaktighet 

utvecklats och tagits tillvara? 

 

2. Kraftsamling för fullföljda studier. 

 

 

a) Finns det inom folkhälsomedlen, eller har kommunen, särskilda satsningar för 

fullföljda studier? 

b) Hur ser dessa satsningar ut och hur är de organiserade? 
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3. Prioriteringar och mål 

 

a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för arbetet t.ex. planer, prioriteringar m.m. 

 

b) Beskriv kortfattat och övergripande de insatser ni gjort under året (kopiera och 

använd en mall per mål), utifrån detta avtal.  

Mål: 

 

 

Insatser: 

 

 

 

Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna? 

 

 

Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt 

insatsen kan göra det? 

 

 

Aktörer: 

 

 

  



Diarienummer: HSNS 2016-00047  9 (9) 

 

 
 

1. Ekonomisk redovisning 
 

Denna redovisning avser uppföljning av utfall i förhållande till budgetunderlag  

 Budget Utfall 

HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt 

Ingående från föregående år:       

Folkhälsosamordnare 
- lön (inkl. lönebikostnader) 

      

- omkostnader (admin., 
kostnader, resor, kurser etc.) 

      

Folkhälsoinsatser enligt plan 

för folkhälsoarbete: 

      

       

       

       

       

SUMMA       

Kvarvarande medel:        

 

Kommentarer kring den ekonomiska redovisningen:  

 

2. Övrigt  
 

Om ni har något ytterligare ni vill förmedla som kanske inte passat in under övriga rubriker kan 

det skrivas här.   

 

 

Hör av er vid frågor! 
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Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Ulricehamns 
kommun från den 1 januari 2017 och tills vidare. 
 

1. Avtalsparter 

Detta avtal är slutet mellan Ulricehamns kommun nedan kallad kommunen, och 

södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns landsting, nedan kallad 

hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av 

folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun.   

 

2. Avtalstid 

Detta avtal ersätter ”Avtal om folkhälsosamordning Ulricehamns kommun HSN 8 

112-2012” och gäller från och med den 1 januari 2017 och tills vidare.  
 

3. Förutsättningar för samverkansavtalet 

Detta avtal reglerar den tjänst som driver det lokala folkhälsoarbetet. 

Folkhälsoarbetet ska bedrivas i enlighet med gällande samverkansavtal avseende 

lokalt folkhälsoarbete som revideras regelbundet. 

 

4. Folkhälsotjänst 

Till folkhälsoarbetet ska en heltid folkhälsostrateg vara anställd. Tjänsten 

samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman och med 

arbetsgivaransvar. Tjänsten ska ha en central och strategisk placering i kommunens 

förvaltning. Folkhälsostrategen ska ha tillgång till förvaltningsledning.  

 

I uppdraget ingår att: 

- verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs såväl strategiskt som 

operativt 

- verka för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument 

- ansvarar för framtagande av plan, uppföljning och ekonomisk redovisning  

- analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen. 

 

Krav på akademisk utbildning i folkhälsovetenskap eller motsvarande finns vid 

förändringar av tjänsten t.ex. nyanställningar, omplaceringar eller längre vikariat. 

Kommunen ska informera kontaktperson på avdelning folkhälsa då förändringar 

uppstår som innebär stor skillnad i den anställdes förhållande exempelvis vid 

omorganisationer, nyanställningar eller längre tjänstledighet.  

 

5. Uppföljning 

Parterna ska varje år följa upp folkhälsoarbetet. Detta ska ske enligt den mall som 

finns i gällande samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete. 

 



Diarienummer: HSNS 2016-00055  3 (3) 

 

 

Folkhälsostrategen ansvarar att fortlöpande följa upp och rapportera eventuella avvikelser 

gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till kommunledning och till 

kontaktperson på avdelning folkhälsa. 

6. Ekonomi 

6.1 Finansiering, ersättning och utbetalning 

Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön och omkostnader för en heltid 

folkhälsostrateg. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter årligen 360000 kronor 

för samfinansiering av en folkhälsostrategtjänst, motsvarande en årsarbetare. 

Beloppet löper med indexuppräkning enligt Västra Götalandsregionens 

nettoindexuppräkning varje år under avtalsperioden och med 2017 som basår. 

Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.  

 

Utbetalning av ersättning från hälso- och sjukvårdsnämnden till kommunen görs 

två gånger per år, i mars och september, med lika delar för första respektive andra 

halvåret. Den årliga planen med budget fungerar som grund för utbetalning.  

 

7. Omförhandling, uppsägning eller tvist 

Om det under avtalstiden inträffar betydande förändringar i villkoren har parterna rätt 

att kräva omförhandling. Avtalet kan även omförhandlas inför årsskifte. Frågan ska 

då lyftas skriftligt senast 6 månader innan. 

 

Uppsägning ska vara skriftlig och räknas från månadsskifte. Uppsägningstid är 6 

månader.  

 

Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första 

hand genom förhandlingar mellan berörda tjänstemän, i andra hand mellan berörda 

presidier. I annat fall löses tvisten i allmän domstol. 

 

 

 

Borås den……………..   Ulricehamn den…………. 

  

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Christina Brandt Mattias Josefsson 

Ordförande  Ordförande kommunstyrelsen 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden  

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Tomas Andersson  Carita Brovall  

Avdelningschef kvalitetsstyrning,   Kommunchef 

uppdrag och avtal  
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Verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2017 
Dnr 2016/83 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och 
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 360 000 kr för samfinansiering av 
folkhälsostrategtjänst. Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta 
innebär att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del 
av den totala finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel, tjänst riktad 
mot insats samt föreningsbidrag. 
 
Förslag och budget till verksamhetsplan folkhälsa 2017 har tagits fram efter dialogmöte 
mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns 
kommun samt i samråd med berörda verksamhetschefer. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2016-06-14 från kanslichef 
2 Verksamhetsplan för folkhälsoarbete 2017  

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017, inklusive budget, antas. 
 
 
 
 
 



 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 

 
2016-06-14 

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för 
folkhälsoarbetet 2017 
Diarienummer 2016/83, löpnummer 719/2016 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och 
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 360 000 kr för samfinansiering av 
folkhälsostrategtjänst. Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta 
innebär att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del 
av den totala finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel, tjänst riktad 
mot insats samt föreningsbidrag. 
 
Förslag och budget till verksamhetsplan folkhälsa 2017 har tagits fram efter dialogmöte 
mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns 
kommun samt i samråd med berörda verksamhetschefer. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017, inklusive budget, antas. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår ska vara parterna tillhanda senast de 31 
oktober och fastställas av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare för 
gemensamma folkhälsoinsatser samt 360 000 kr för samfinansiering av folkhälsstrategtjänst. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. 
 
Kommunen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samfinansierar folkhälsoinsatser, som 
regleras genom en årlig verksamhetsplan och budget, enligt 50/50 principen. Som 
finansiering kan räknas direkt avsatta medel, tjänst riktad mot insats samt föreningsbidrag. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsan. Ulricehamns kommuns 
folkhälsomål finns i det av KF antagna Måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns 
kommun 2012-2016, som ska följas upp 2016, samt i handlingsplan – Måldokument för 
folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016.  
 
Förslag och budget till verksamhetsplan folkhälsa 2017 har tagits fram efter dialogmötet 
mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns 
kommun samt i samråd med berörda verksamhetschefer.  
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Verksamhetsplanen innebär en kraftsamling kring målet fullföljd grundskola och 
gymnasieutbildning för att skapa goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 
20 år som skapar en förutsättning för god och jämlik hälsa och social hållbarhet. 
 
Enligt avtalet ska antagen verksamhetsplan översändas till Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnd. 
 
Beslutsunderlag 

1 Verksamhetsplan för folkhälsoarbete 2017  
 
 
Beslut lämnas till 
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Folkhälsostrateg 
 
 
 
 

Pehr Johansson Britt Thorell 

Kanslichef Folkhälsostrateg 

 Kanslifunktion 
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Styrdokument 
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Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund 
Enligt avtal mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun skall en 

årlig verksamhetsplan tas fram för det gemensamma folkhälsoarbetet innehållande budget 

och planerade insatser. 

2 Syfte 
Verksamhetsplanen beskriver hur det gemensamma folkhälsoarbetet 2017, mellan Södra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun, ska bedrivas. 

3 Mål för det gemensamma 
folkhälsoarbetet  

3.1 Nationellt övergripande mål  
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

3.2 Regionens styrdokument 
Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland.  

Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland. 

3.3 Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och 
inriktningsdokument 
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktningsdokument är ett av styrdokumenten 

som ska beaktas i det gemensamma folkhälsoarbetet.  

Dokumentet lyfter fram vad nämnden vill prioritera och uppnå under året i syfte att förbättra 

befolkningens hälsa och säkerställa att invånarna får tillgång till bland annat 

folkhälsoinsatser. Måldokumentet revideras årligen. De övergripande mål i 2017-2019 års 

mål- och inriktningsdokumntet som berör folkhälsoarbetet är: 

 Ett välfungerande lokalt folkhälsoarbete som främjar hälsa och förebygger sjukdom 

och skada och ger hälsovinster för invånarna 

 Stärkt delaktighet hos befolkningen 

Prioriterade grupper: 

 Barn och unga 

 Äldre 

 Personer med psykisk ohälsa 
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3.4 Ulricehamns kommuns inriktning 
Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, detta gäller också för Ulricehamns 

kommun. 

 

Kommunala Styrdokument 

 Översiktsplan för Ulricehamns kommun.  

 Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 

 Ulricehamns kommuns folkhälsomål finns i det av KF antagna Måldokument för 

folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016, som ska följas upp 2016. 

Handlingsplan måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016. 

 Handlingsplan ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018.  

 Handlingsplan för ANDT förebyggande arbete.  

 Handlingsplan för Jämställdhet. 

Strategier för folkhälsoarbetet i Ulricehamns kommun 

Folkhälsoarbetet har integrerats i ordinarie styr- och ledningssystem.  

3.5 Prioriterade områden utifrån dialogmötet i april 
2016 
Goda livsvillkor med fokus på målet fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. 

 Utvecklat föräldrastöd och minskad ANTD användning 

 Minska utanförskap för nyanlända 

 Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor 

 Trygghetsskapande arbete och årlig folkhälsovecka 

  

https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/Handlingsplan-måldokument-för-folkhälsoarbete-Ulricehamns-kommun-2012-2016.pdf
http://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/Handlingsplan-ökad-måluppfyllelse-i-grundskolan-2015-2018.pdf
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4 Förslag gemensam folkhälsobudget för 
verksamhetsår 2017 

Intäkter baseras på avtal avseende lokalt folkhälsoarbete med totalt 14kr/14kr 

per invånare, samt avtal om folkhälsostrateg med (HSNS) 360 000 kr + 

(kommun) 295 000 kr. Enligt 50/50 principen med medel för tjänst riktad 

mot insats inom folkhälsoområdet. 

Intäkter HSNS 328 916 kr 

Intäkter Kommunen 902 000 kr 

Totalt 1 230 916 kr 

Insatsområden och mål med aktiviteter  
 

Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 

år totalt 

210 000 kr 

Huvudmål: Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning  

Erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar med barn upp till 18 år 30 000 kr 

Ökad skolnärvaro 60 000 kr 

Ökad psykisk hälsa 30 000 kr 

Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak 30 000 kr 

Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända 60 000 kr 

Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor totalt     100 000 kr 

Ökad jämställdhet och trygghet. 50 000 kr 

Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda 

matvanor, folkhälsovecka 

50 000 kr 

Öka antalet folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och 

föreningar totalt 

40 000 kr 

Totalt 1 230 000 kr 
 

 HSNS Kommun Totalt 

Tjänst folkhälsostrateg 360 000 kr 295 000 kr 655 000 kr 

Verksamhetsmedel 328 916 kr 902 000 kr 1 230 916 kr 

Övriga poster 

75 % tjänst föräldrastödsutvecklare och verksamhetsmedel 430 000 kr 

50 % tjänst drogförebyggande samordnare 225 000 kr 

50 % tjänst volontärsamordnare nyanlända 225 000 kr 

Verksamhetsmedel 22 000 kr 

Ulricehamns kommun medel för att utveckla lokalt 

folkhälsoarbete totalt 

902 000 kr 

HSNS medel att utveckla lokalt folkhälsoarbete 328 916 kr = 14 kr x 23 494 invånare 
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4.1 Gemensamma insatser 

Insatsområde  Uppdrag (Mål) Åtgärd/insats Indikator/mätetal 

Goda livsvillkor 
för 
flickor/pojkar 
och 
kvinnor/män 
upp till 20 år. 

Huvudmål: 
Fullföljd 
grundskola och 
gymnasie- 
utbildning. 

 Behöriga elever till 
något program på 
gymnasiet (%). 

 Erbjuda 
föräldrastöd till 
alla med barn upp 
till 18 år. 

Strategiskt arbete för samverkan kring 
föräldrastöd. Det kräver 75 % tjänst 
föräldrastödsutvecklare som 
samordnar och utvecklar. 
föräldrastödet. Att utveckla 
mötesplatser för föräldrar till 
tonåringar är prioriterat och 
Ledarskapsträning för 
tonårsföräldrar. 

Antal män och 
kvinnor på 
föräldrastödsträffar. 
 

 Ökad 
skolnärvaro. 

Arbeta med ökad skolnärvaro med 
fokus på åk 7-9. 

Minskat antal 
hemmasittare 
(skolverkets 
definition). 

 Ökad psykisk 
hälsa. 

Projekt psykisk hälsa på gymnasiet.  Genomfört projekt. 

 Minska bruket av 
alkohol, 
narkotika, 
dopning och 
tobak. 

Spridning av resultatet från CAN 
drogvaneundersökningen 2016 genom 
EFFEKT i skolan.  
 
Insatser för att stärka föräldrar och 
minska tillgängligheten genom att 
upprätthålla åldersgränser och arbetar 
med insatser mot langning. 
 
Tematisk föreläsning för åk 1 på 
gymnasiet. 

CAN 
drogvaneundersök-
ning 2016. 
Andel flickor och 
pojkar som är 
intensivkonsumenter 
av alkohol i åk 9. 
Andel flickor och 
pojkar som röker åk 9. 

 Utveckla 
volontärverksam-
het för att minska 
utanförskap för 
nyanlända. 

Utveckla volontärverksamhet för att 
minska utanförskap för nyanlända. 

Antal deltagare i 
projektet. 

Hälsofrämjande 
livsmiljöer och 
levnadsvanor. 

Ökad 
jämställdhet och 
trygghet. 

Genom trygghetsskapande arbete och 
brottsförebyggande arbete och 
samverkansavtal med polisen. 
Jämställdhetskarta och 
trygghetskartan som verktyg. 

Jämställdhetskarta/ 
Trygghetskarta 
 
KKIK mått 9 Hur 
trygga och säkra 
känner sig 
medborgarna i 
kommunen. 

 Främja goda 
levnadsvanor, 
ökad fysisk 
aktivitet och 

Årlig folkhälsovecka. 
I samverkan med skolan och 
föreningar få barn och unga, äldre och 
funktionsnedsatta mer fysiskt aktiva. 

Genomförd 
folkhälsovecka. 
 
Hälsa på lika villkor. 
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främja goda 
matvanor. 

Öka antalet 
folkhälsoinsatser 
i 
Frivillig 
organisationer 
och föreningar. 

Säkerställa medel 
som 
frivilligorganisati
oner och 
föreningar kan 
söka för 
folkhälsoinsatser. 

 Antalet beviljade 
ansökningar. 
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Justerad överenskommelse om mottagande av 
asylsökande ensamkommande barn från och med 1 
februari 2016 
Dnr 2015/11 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av 
asylsökande ensamkommande barn. Från och med 2015-11-01 var överenskommelsen på 14 
platser. Den 7 januari 2016 undertecknade kommunstyrelsens ordförande en justerad 
överenskommelse på 91 platser för målgruppen som gällde från och med 1 februari 2016. 
Antalet stämde bättre överens med kommunens verkliga mottagande under hösten 2015.  
 
Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten upphävde beslutet. Enligt Migrationsverket och 
Länsstyrelsen har överenskommelsen ändå varit giltig och kommunen har fått ersättning 
från Migrationsverket för 91 platser sedan 1 februari 2016. 
 
I och med Förvaltningsrätten i Jönköpings dom behöver ärendet formellt godkännas av 
kommunstyrelsen. Migrationsverket har, med anledning av att regeringen planerar att fatta 
ett beslut om nytt ersättningsystem som ska gälla från och med 1 januari 2017, sagt upp 
överenskommelsen från och med 2017-03-31. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2016-08-09 från socialchef 
2 Undertecknad överenskommelse om asylplatser för ensamkommande barn från och med 

160201 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen med Migrationsverket om asylplatser för 
asylsökande ensamkommande barn, vilket innebär att kommunen förbinder sig att från och 
med 1 februari 2016 hålla 91 platser tillgängliga för asylsökande ensamkommande barn.  
 
 
 
 
 



 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 

 
2016-08-09 

Tjänsteskrivelse justerad överenskommelse om 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn 
från och med 1 februari 2016 
Diarienummer 2015/11, löpnummer 2601/2016 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av 
asylsökande ensamkommande barn. Från och med 2015-11-01 var överenskommelsen på 14 
platser. Den 7 januari 2016 undertecknade kommunstyrelsens ordförande en justerad 
överenskommelse på 91 platser för målgruppen som gällde från och med 1 februari 2016. 
Antalet stämde bättre överens med kommunens verkliga mottagande under hösten 2015.  
 
Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten upphävde beslutet. Enligt Migrationsverket och 
Länsstyrelsen har överenskommelsen ändå varit giltig och kommunen har fått ersättning 
från Migrationsverket för 91 platser sedan 1 februari 2016. 
 
I och med Förvaltningsrätten i Jönköpings dom behöver ärendet formellt godkännas av 
kommunstyrelsen. Migrationsverket har, med anledning av att regeringen planerar att fatta 
ett beslut om nytt ersättningsystem som ska gälla från och med 1 januari 2017, sagt upp 
överenskommelsen från och med 2017-03-31. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen med Migrationsverket om asylplatser för 
asylsökande ensamkommande barn, vilket innebär att kommunen förbinder sig att från och 
med 1 februari 2016 hålla 91 platser tillgängliga för asylsökande ensamkommande barn.  
 
 
Ärendet 
Enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) har Migrationsverket ansvaret för 
mottagande av asylsökande som kommer till Sverige. Undantaget är barn och ungdomar 
under 18 år som kommer utan vårdnadshavare och söker asyl i Sverige, så kallade 
ensamkommande barn. Där ska Migrationsverket istället anvisa barnet till en kommun som 
har ansvar för att ordna med boende och mottagande. En anvisning innebär att 
Migrationsverket beslutar att utse en kommun som vistelsekommun enlig socialtjänstlagen. 
En kommun kan inte överklaga ett beslut om anvisning. 
 
Kommunen tecknar överenskommelser med Migrationsverket om att hålla ett visst antal 
boendeplatser tillgängliga för asylsökande ensamkommande barn. Syftet med 
överenskommelsen är dels att Migrationsverket ska ha kommuner att anvisa 
ensamkommande barn till och dels att kommunerna ska få ekonomisk täckning för de 
ensamkommande barn som de tar emot. Överenskommelserna innebär inget hinder för 
Migrationsverket att anvisa barn till en kommun som redan har tagit emot det antal som 
anges i överenskommelsen. Detta hände under hösten 2015 när Ulricehamns kommun hade 
en överenskommelse med Migrationsverket på 14 platser, men i praktiken hade kommunen 
79 ensamkommande barn i sitt mottagningssystem.  
 
Kommunerna får ersättning från Migrationsverket för det antal ensamkommande barn som 
anvisats och tagits emot i kommunen. Har man en överenskommelse får man också 
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ersättning för det antal platser som ingår i överenskommelsen, även om de inte är belagda. 
Ersättning för belagda platser är högre än om de inte är belagda. Att ha en överenskommelse 
med Migrationsverket som stämmer överens med det verkliga mottagandet är därför en 
fördel, ur ekonomisk synpunkt, för kommunen.  
 
Ulricehamns kommun har sedan den 1 januari 2014 en övergripande överenskommelse om 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Kommunstyrelsen fattade beslut 2015-
04-01 att godkänna överenskommelse om asylplatser vilket innebär att kommunen förband 
sig till att från och med 2015-05-01 och löpande hålla 10 boendeplatser tillgängliga för 
ensamkommande asylsökande barn. Överenskommelsen justerades till 14 platser från och 
med 2015-11-01 efter beslut i kommunstyrelsen 2015-10-08. 
 
Den 7 januari 2016 undertecknade kommunstyrelsens ordförande en justerad 
överenskommelse med Migrationsverket, där antalet platser för ensamkommande 
asylsökande barn utökades från 14 platser till 91 platser från och med 1 februari 2016. Detta 
var mer överensstämmande med kommunens faktiska mottagande för perioden. Beslutet att 
teckna överenskommelsen anmäldes upp till kommunstyrelsen som ett delegationsbeslut. 
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som bedömde att beslutstypen inte fanns 
angiven i Kommunstyrelsens delegationsordning och att beslutet var av sådan principiell art 
att kommunstyrelsens ordförande överskridit sina befogenheter och att beslutet skulle fattas 
av kommunstyrelsen. Förvaltningsrätten beslutade i dom meddelad 2016-06-08 att upphäva 
beslutet.  
 
Enligt Länsstyrelsen och Migrationsverket gäller ändå överenskommelsen om 91 platser och 
Ulricehamns kommun har därför fått ekonomisk ersättning för dessa platser sedan 1 februari 
2016. I och med Förvaltningsrätten i Jönköpings dom behöver ärendet formellt godkännas av 
kommunstyrelsen. 
 
I och med denna överenskommelse förbinder sig kommunen med stöd av 7 b § förordning 
(2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. att hålla 91 boendeplatser tillgängliga 
för ensamkommande asylsökande barn.  Kommunen erhåller enligt samma paragraf 
ersättning baserat dels på antalet överenskomna platser och dels på antal belagda platser.  
Överenskommelsen gäller från och med 1 februari 2016.  
 
Regeringen planerar att fatta beslut om ett nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn. Ersättningssystemet är tänkt att gälla från och med 1 januari 2017. 
Regeringen har därför gett Migrationsverket i uppdrag att säga upp samtliga 
överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn. Migrationsverket meddelade 
Ulricehamns kommun den 1 juli 2016 att överenskommelsen om mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn sägs upp från och med 2017-03-31. 
 
Beslutsunderlag 

1 Undertecknad överenskommelse om asylplatser för ensamkommande barn från och med 
160201 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 

Maria Jonsson Maria Winsten 

Socialchef Utredare 

 Sektor välfärd 
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