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I tur att justera 2018-03-27 kl.18.00: Cristina Bernevång (KD) och Lisa Åkesson (NU)
 Ers: Per Johansson (M) och Margareta Juliusson (M) 
 Res: Aila Kiviharju (SD) och Mikael Levander (NU) 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot - eller ersättare som skall tjänstgöra i  
ledamots ställe - snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.  
Ring kansliet, tel 59 50 15 eller e-post karin.bergdahl@ulricehamn.se. 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-02-07 

Tjänsteskrivelse - Rapport - Revision av Ulricehamns 
avtal med bolag 
Diarienummer 2018/106, löpnummer 555/2018 
 
Sammanfattning 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Revision av Ulricehamns avtal med 
bolag” som utförts av Nordeg AB. I rapporten redovisas en granskning av Ulricehamns 
kommuns avtal med ICA fastighets AB om förvärv av del av fastigheten Chile 2 samt 
försäljning av mark norr om RV 40, Ubbarp 8:20 m.fl. Granskningen föranleder ingen kritik 
gällande det som granskats.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Revision av Ulricehamns avtal med 
bolag” som utförts av Nordeg AB. I rapporten redovisas en granskning av Ulricehamns 
kommuns avtal med ICA fastighets AB om förvärv av del av fastigheten Chile 2 samt 
försäljning av mark norr om RV 40, Ubbarp 8:20 m.fl. Granskningen föranleder ingen kritik 
gällande det som granskats. 
 
Beslutsunderlag 

1 Revisionsrapport 
2 MI ICA 

 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Miljö och samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
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Nordic Evaluation Group AB  RAPPORT 
(Nordeg)    2018-01-08 

 

0. Sammanfattning. 

Denna rapport är resultatet av en granskning som utförts under hösten 2017 på uppdrag av 
Ulricehamns kommunrevisorer. 

Granskningen avser kommunens avtal som träffats med ICA Fastighets AB om förvärv av del 
av fastigheten Chile 2 respektive om försäljning av ett område norr om motorvägen R40, 
fastigheten Ubbarp 8:20 m fl och därmed sammanhängande fråga om nytt bibliotek. 

Kommunrevisorerna efterlyser svar på frågor som avser berednings- och beslutsprocesserna 
under den aktuella perioden 2011-2017. 

Fråga 1. Har någon alternativ placering av planerat bibliotek varit aktuell? 
 
Hösten 2011 inlämnades en motion (mp) om att bland annat ”skyndsamt utreda de i motionen 
presenterade förslagen till /alternativ/ placering av nytt bibliotek”. De föreslagna alternativen 
var Marknadsplatsen, Nygatan (kv. Duvan) och (övre hörnet av) Stureparken. 
Kommunstyrelsen behandlade motionen 2012-11-05 och föreslog kommunfullmäktige avslå 
motionen med hänvisning till att ”Genom kommunstyrelsens inriktningsbeslut, inleds nu ett 
arbete för att utforma ett bibliotek på fastigheten Chile 2 (nuvarande ICA)”. 

Fråga 2. Har kommunen genomfört värdering av den mark som säljs (Ubbarb) 
och den 3D-fastighet (ur Chile 2) som köps? 
 
För värdering av mark och fastigheter anlitar kommunen extern expertis. För värderingen av 
3D-fastigheten har värderingen redovisats av konsult skriftligen och efter besiktning. För 
värderingen av Ubbarb inhämtades uppgift om bedömt marknadsmässigt värde rutinmässigt 
från ramupphandlad konsult genom telefonsamtal, vilket dokumenterats i en internt excelfil.  

Fråga 3. Har riskerna och begränsningarna (bärighet, tillgänglighet etc.) med att 
förvärva 3D-fastigheten för angivet ändamål belysts tillräckligt? 
 
Beträffande riskerna gäller enligt avtalets ”Friskrivning 8.1 Kommunen har beretts tillfälle att 
undersöka fastigheten” respektive ”8.2 ICA friskriver sig ifrån allt ansvar.” Någon besiktning 
är inte känd inom kommunförvaltningen 

Beträffande begränsningar är avtalat att ”3D-utrymmet med stamfastigheten” dvs parterna skall 
säkerställa ett antal varaktiga funktioner med servitut och gemensamhetsanläggningar” - - - 
”bland annat för grundläggningen samt den bärande stommen runt stamfastigheten”, ”vissa 
kommunikationsytor inom byggnaden inkl nödutrymningsvägar”, del av gatu”parkeringen - - -  

http://www.nordeg.se/
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och tillfarten” till samt tak”parkeringen” samt ”de tekniska installationerna efter en särskild 
analys”.  

Fråga 4. Vilka åtgärder har kommunen förbundit sig att genomföra i samband 
med bolagets etablering på Ubbarp? Vad har åtgärderna kostat? 

Kommunen har åtagit sig att upprätta en detaljplan för Ubbarp, vilkas kostnader ICA svarar för. 
För en ”trafikmässigt säker anslutning” till rv 46 har kommunen, efter bidrag från ICA och två 
övriga intressenter, medfinansierat rondell m m till en kalkylerad nettokostnad av 9,5 mnkr.  

Fråga 5. Kan avtalen anses vara fria från gynnande av bolaget? 

Avtalen om köp och försäljning har ingåtts med bolaget på marknadsmässiga grunder. Inga 
dolda eller andra subventioner har iakttagits. Båda parter har fått sina intressen tillgodosedda 
och i så motto gynnats men ej otillbörligt rättsligt sett. 

Fråga 6. Har kommunstyrelsen till kommunfullmäktige lämnat tillräckligt 
underlag för att vidden av genomförandet/konsekvenserna av avtalen med bolaget 
framgår? Är ärendet tillräckligt berett? 

Efter en inledande informell kontakt ”företagsbesök” hösten 2011 har ärendet redovisats öppet i 
kommunstyrelsen i form av upprättade översikter, förslag till samarbetsavtal, ramavtal, 
överlåtelsehandlingar (köp-säljavtal), underliggande utredningar av handelns utveckling, 
geoteknik respektive av det nya bibliotekets ytbehov, funktioner etc, Kommunstyrelsen har 
fattat ett inriktningsbeslut inför arbetet med detaljplaner m m och fullmäktige har beslutat 
(2013) om ramavtalet, lokalbehovsprogram för biblioteket m m. Slutligt beslut om överlåtelse 
av Ubbarp resp förvärv av 3D-fastigheten ur Chile 2 togs av kommunfullmäktige på det 
kompletta underlaget. (2016). 

Frågan om kostnaden för den norra rondellen på rv 46 kunnat undvikas med en annan planering 
är hypotetisk. Vår bedömning är att den ska bedömas som en normal kommunal s k 
generalplaneanläggning, nödvändig för områdets både pågående och framtida exploatering.  

Därmed anser vi oss kunna konstatera att ärendet i kommunfullmäktige (2016/§150) är 
tillräckligt berett och inte skett i strid med de uppställda revisionskriterierna dvs kommunal-
lagen, konkurrenslagen, lagen om offentlig upphandling samt kommunens egna styrdokument. 
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1. Uppdraget. 

Ulricehamns kommunrevisorer har efter anbudsförfarande (anbud 2017-08-22; beställning 
2017-09-08) uppdragit åt Nordic Evaluation Group AB (Nordeg) att granska ”Ulricehamns 
avtal med bolag” utifrån fullmäktiges beslut 2016/§150 och underliggande kommunstyrelse-
beslut 2016/§216 med tillhörande beredning. Beställarens kontaktperson: Erland Gustafsson. 

Granskningsuppdraget omfattar de sex revisionsfrågorna: 

1.   Har någon alternativ placering av planerat bibliotek varit aktuell? Om ja, vilka var skälen till att 
alternativet/en ej valdes? 

2.   Har kommunen genomfört värdering av den mark som säljs och den 3D-fastighet som köps? Om ja, hur 
är det dokumenterat? Om nej, varför inte? 

3.   Har riskerna och begräsningarna (bärighet, tillgänglighet etc.) med att förvärva 3D-fastigheten för 
angivet ändamål belysts tillräckligt? 

4.   Vilka åtgärder har kommunen förbundit sig att genomföra i samband med Bolagets etablering på 
Ubbarp? Vad har åtgärderna kostat? 

5.   Kan avtalen med Bolaget anses vara fria från gynnande av Bolaget? 

6.    Har kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige lämnat tillräckligt underlag för att vidden av 
genomförandet/konsekvenserna av avtalen med bolaget framgår? Är ärendet tillräckligt berett? 

Granskningen skall pröva om besluts- och beredningsprocessen skett i strid mot tillämpliga 
bestämmelser i kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och konkurrenslagen samt 
relevanta lokala styrdokument (revisionskriterier) eller eljest kan anses ha varit bristfällig med 
avseende på ”vidden av de ingångna avtalen”. 

Arbetet har huvudsakligen utförts av civilekonomen LU Lave Thorell, Vänersborg, med biträde 
av byggnadsingenjören och civilekonomen MBA HHG Torbjörn Möller, Falkenberg. 
 

2. Förutsättningar för uppdraget.  

Uppdraget har initierats och beställts av Ulricehamns kommunrevisorer. 

Det kan konstateras att uppgifter om de slutliga, verkliga kostnaderna för kommunen med 
avseende på de båda fastighetsaffärerna ännu inte föreligger, eftersom biblioteket först skall 
projekteras och byggas. 

För kommunens del har det varit fråga om att i ett sammanhang lösa två helt olika uppgifter: 

- att nå en långsiktig lösning på behovet av nya lokaler för kommunens stadsbibliotek. 

- att möta ICA:s behov att utveckla sin dagligvaruhandel i centralorten. 

http://www.nordeg.se/
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Frågan om nytt stadsbibliotek har varit föremål för diskussion, utredningar och förslag 
alltsedan slutet av 1990-talet. Förslag till lokalisering av nytt stadsbibliotek på olika platser i 
centrum och diskussioner om ett nytt kulturhus, ledde dock aldrig till en tillräcklig politisk 
uppslutning. Denna förhistoria ligger utanför föreliggande uppdrag.1  

Biblioteksfrågan kom i ett nytt skede genom ICA:s skrivelse till kommunen i början av april 
2012 med önskemål om markförvärv norr om centrum. 

 

3. Uppdragets genomförande och redovisning. 

 Granskningen bygger på en analys av  

- den dokumentation som begärts från och tillhandahållits av kommunkansliet och 

- sex intervjuer med politiker och tjänstemän, vilka haft direkt befattning med de kommunala 
ärenden som innefattas i ”kommunens avtal med bolag” samt 

- uppföljande samtal och mejlkorrespondens med berörda tjänstemän.  

Under de fem-sex år, under vilka kommunen har berett ärendena och fattat beslut, har den 
politiska majoriteten i kommunen skiftat (2014) och berörda chefsbefattningar även bytt 
innehavare. Vi har vid urvalet av intervjupersoner och i samråd med uppdragsgivaren sökt 
beakta detta. Därtill kommer att även den kommunala förvaltningsorganisationen inklusive 
dess diariesystem genomgått förändringar. 

På grund av ärendenas omfattning kom dokumentationen oss tillhanda i omgångar. En första 
inläsning av materialet ledde till vår begäran om ytterligare dokumentation. Några av 
intervjuerna genomfördes samtidigt med inläsningen. Ytterligare frågor uppstod därför. Dessa 
ledde bland annat till önskemål om kompletterande uppgifter för att händelseförloppet och 
sambanden mellan ärendenas och avtalens olika delar skulle förstås fullt ut. De sista 
underlagen och svaren på ställda frågor kom oss tillhanda i mejl 2017-11-21. Därmed 
avslutades granskningen. 

En redogörelse för granskningens preliminära iakttagelser och bedömningar lämnades vid 
kommunrevisorernas sammanträde 2017-11-06. Tidpunkten för uppdragets leverans sköts 
fram till senast 2017-12-20 och datum för presentation av den slutliga rapporten bestämdes till 
2018-01-08.  

Som redan nämnts omspänner ärendet ”Ulricehamns avtal med bolag” en period av sex år.  

 
1 Till fullmäktige 2011 inkommen motion om alternativa förslag till lokalisering av nytt stadsbibliotek – se 
avsnitt Iakttagelser och bedömningar punkten 6. nedan 
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För kommunen återstår därefter flera viktiga administrativa moment, såsom fastighets-
bildningen, liksom den fysiska genomförandefasen dvs om- och utbyggnadsarbeten för det 
nya biblioteket i kvarteret Chile 2 och därmed den slutliga ekonomiska redovisningen.  

Den följande redovisningen är uppdelad i två avsnitt.  

Avsnittet 4. Berednings- och beslutprocessen beskrivs kortfattat som fem skeden. Därmed ges 
en översikt över de båda avtalens samband, de detaljplanemässiga och ekonomiska villkoren, 
parternas beslutsgång inklusive de två överklagandeprocesserna. 

Avsnittet 5. De sex revisionsfrågorna besvaras genom våra granskningsiakttagelser och 
bedömningar. 

_________  
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4. Berednings- och beslutsprocessen i fem skeden. 

4.1 Inledande överläggningar med bolaget (ICA Fastigheter AB).  
(augusti 2011 - april 2012) 

Kommunen hade under flera år av olika skäl inte kunnat tillgodose ICA:s önskemål om utökat 
handel i Chile 22. När färdigställandet av motorvägen närmade sig, kom saken i nytt läge. 
Första gången diskussion om markförvärv utanför centrum i anslutning till motorvägen kom 
upp var under ett rutinmässigt företagsbesök för kommunalråden hos ICA, initierat av NUAB, 
under hösten 2011. Kommunledningen informerade därefter övriga partiers gruppledare före 
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2012. Första dagarna i april inkom från ICA en 
skrivelse med önskemål om markförvärv i Ubbarp. Frågan blev offentlig genom 
kommunchefens information i kommunstyrelsen 2012-04-16.3.  

4.2 Planering, kalkyler, alternativ. Kommunstyrelsen fattar beslut om inriktning.  
(april - november 2012) 

Från april till mitten av oktober 2012 diskuterade parterna förutsättningarna och formerna för 
ett djupare samarbete. 

I skrivelse 2012-10-25 till kommunen redogjorde ICA för tre alternativ till lösning av 
kommunens behov av utrymme i fastigheten Chile 2 för biblioteksändamålet. 

Alt 1 ICA behåller sin fastighet intakt, uppför det nya biblioteket enligt kommunens önskemål 
och kommunen hyr. 
Alt 2 Kommunen förvärvar en avstyckat del av fastigheten med äganderätt och genomför som 
byggherre biblioteksutbyggnaden. 
Alt 3 Kommunen eller annan intressent förvärvar hela fastigheten och skriver, efter 
genomförd biblioteksutbyggnad, hyresavtal med ICA för butiksdelen och med kommunen för 
biblioteket.    

Till skrivelsen var följande bilagor fogade:  

- volymstudier (2012-09-18) 
- situationsplaner etc (2012-10-03) samt  
- kommunens lokalprogram – programskisser (2012-10-04) 

 
2 Chile 2 är beteckningen för fastigheten i centrum, som sedan 1985 ägts av ICA Fastigheter AB och varit 
bebyggd med en detaljhandelsbutik, ICA Maxi. Kallas efter avstyckning för stamfastigheten Chile 2.  
Chile 2 (3D) respektive Chile 2 ”lotten A” är parallella och likvärdiga beteckningar på den nya fastighet, som är 
under bildande genom avstyckning från stamfastigheten Chile 2. 
3 Ubbarp eller, i avtalet mellan kommunen och ICA om överlåtelse även kallad, ”Området” är beteckningen på 
det markområde som ICA förvärvat av kommunen intill motorvägen rv 40 och intill rv 46, ca 3 km norr om 
stadens centrum. ”Området” utgörs av fastigheten Ubbarp 8:20 och del av 8:16. Området omnämns också som 
enbart 8:20 respektive 8:20 m fl. 
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Genom konsultmedverkan upprättades parallellt ett första samverkansavtal, som beskriver 
samarbetets syfte, planmässiga förutsättningar, parternas ambitioner och respektive åtaganden 
samt en tids- och aktivitetsplan. Avtalet förutsattes gälla under ett fortsatt utredningsskede 
tills parternas, senast 2014-06-30, träffat ett slutgiltigt exploateringsavtal (Ubbarp) respektive 
ett slutgiltigt köpeavtal alternativt hyresavtal (Chile 2, biblioteket). 

Det kan noteras att det i ICA:s skrivelse erbjudna alternativet 3 inte återfunnits i det 
upprättade samverkansavtalet, trots att båda dessa dokument ingår i beslutsunderlaget (som 
bilaga 13 och 14) till kommunstyrelsens novembersammanträde. Det tycks ha avförts som 
oönskat eller orealistiskt.  

Utifrån detta schematiska underlag fattade kommunstyrelsen 2012-11-05 ett inriktningsbeslut 
beträffande nytt stadsbibliotek jämte att ingå avtal med ICA om Chile 2 och Ubbarp 8:20 m fl. 

4.3 Kommunen tecknar samarbetsavtal och avtal om fysisk detaljplanering. 
Planarbetet inleds.  
(december 2012 - maj 2013)  

Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta detaljplaner för Ubbarp 8:20 m fl respektive Chile 2. Samtidigt träffades avtal med 
ICA om upprättande av detaljplaner. 

Det ovan nämnda samarbetsavtalet ingicks formellt mellan kommunen och ICA 2013-01-18. 
Samarbetsavtalet avlöstes av ett mer genomarbetat avtal, ”Ramavtalet”. 

Kommun upprättar ett lokalbehovsprogram för det nya stadsbiblioteket (2013-05-20). I en 
upprättad PM redogörs för sambanden mellan de båda fastighetsaffärerna.  

4.4 Detaljplanearbetet avslutas. De kommunala besluten prövas rättsligt och 
vinner laga kraft.  
(juni 2013 - maj 2016). 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-03 föreslå kommunfullmäktige att godkänna  
- upprättat ramavtal med ICA,  
- avtal om överlåtelse av Ubbarp 8:20 m fl, 
- överenskommelse om överlåtelse av 3D-fastighet i Chile 2,  
- upprättad program-PM som underlag för detaljplanearbetena 
- upprättat lokalbehovsprogram för kommunens nya bibliotek, 
- att finansieringen av investeringskostnaden 75 mkr för nytt bibliotek sker inom ramen för 
    2015-2016 års investeringsplan,  
- att ”erforderliga och säkra trafiklösningar kan utformas i samverkan med Trafikverket” 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-24 enligt kommunstyrelsens förslag4   

 
4 Beträffande ramavtalet beslutade fullmäktige om vissa smärre ändringar i kommunstyrelsens förslag.  

http://www.nordeg.se/


Sida 9 av 17 

Nordic Evaluation Group AB (NORDEG) Organisationsnummer: 556554-2627 www.nordeg.se 

 

Detaljplan för Ubbarp upprättades, ställdes ut, reviderades två gånger och antogs slutligen av 
kommunfullmäktige 2015-09-24. Beslutet överklagades men klagomålet avvisades av Mark- 
och miljödomstolen 2016-04-08, och beslutet vann laga kraft 2016-04-30. 

Detaljplan för Chile 2 upprättades, ställdes ut och reviderades. Planen antogs av 
kommunfullmäktige 2016-09-29 och vann laga kraft 2010-10-26. 

Ramavtalet arbetades fram mellan kommunen (kommunstyrelsen) och ICA Fastigheter AB 
under våren 2013 men var för sin giltighet beroende av beslut i ICA:s moderbolag, ICA-
Gruppen AB.  

Avtalet blev dock inte godkänt inom föreskriven tid (före december månads utgång 2013), 
varför parterna under våren 2014 upprättade ett tilläggsavtal, som angav en ny sista tidpunkt, 
före vilken ramavtalet skulle godkännas av ICA-Gruppen AB (2014-06-30).  

Tilläggsavtalet godkändes av kommunfullmäktige 2014-06-23 men överklagades. 
Kammarrätten avvisade klagomålet 2015-08-06 och saken avgjordes slutligt av Högsta 
förvaltningsdomstolen genom dom 2016-05-03, varefter fullmäktiges beslut vann laga kraft.  

4.5 Samarbetsplanerna leder till bindande beslut och genomförs.  
(juni 2016 - maj 2017 och pågående)      

Kommunfullmäktige fattade 2016-09-29 beslut  

- om överlåtelse av ”Området” dvs del av ”Ubbarpsfastigheterna 8:20 och 8:16” ,  
- om förvärv av ännu icke avstyckade fastigheten Chile 2, 3D/lotten A samt  
- om finansiering av förvärvet med 12 mnkr. 

Kommunen ansökte 2017-03-08 hos Lantmäteriet om avstyckning av lotten A ur 
stamfastigheten Chile 2. Enligt lantmäteriets egen uppgift.5 uppgår handläggningstiden för 
avstyckning f n till elva månader 

Kommunen beviljade i mars 2017 ICA byggnadslov för utbyggnaden av en ”ICA 
Marknadsplats”6 i Ubbarp. 

ICA påbörjade byggnadsarbetena i Ubbarp i och med ”första spadtaget” 2017-03-21. 

Kommunen erlade 2017-05-29 full betalning, 12 mnkr, till ICA för Chile 2 (lotten A). 

 

 

 
5 https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Stycka-av/ 
6 Överenskommelsen mellan kommunen och ICA innefattar rätt för ICA att uppföra lokaler dels för en egen ICA 
stormarknad dels för ”goda grannar”. Enligt ICA:s egna uppgifter utgör ytan för den egna verksamheten 5 800 
m2 och för ”goda grannarna” Elgiganten och Apoteket Hjärtat 1 170 m2 av en planerad totalyta om 10 000 m2. 

http://www.nordeg.se/


Sida 10 av 17 

Nordic Evaluation Group AB (NORDEG) Organisationsnummer: 556554-2627 www.nordeg.se 

 

5. Iakttagelser och bedömning. 
Granskningen omfattar de sex revisionsfrågorna: 
 

5.1 ”Har någon alternativ placering av planerat bibliotek varit aktuell?  
Om ja, vilka var skälen till att alternativet/en ej valdes?” 

Under perioden 2012 - 2016 har, som redan nämnts ovan, tre alternativ övervägts beträffande 
omlokaliseringen av stadsbiblioteket till fastigheten Chile 2:  

a) ICA fortsatt ägare till Chile 2, bygger om och ut lokaler för biblioteket och hyr ut till 
kommunen. 

Kommunen har i en översiktlig kalkyl7 visat att ett rent hyresförfarande skulle bli dyrare än 
alternativet b) nedan. 

b) Kommunen förvärvar del i Chile 2 (3D) för om- och tillbyggnad för biblioteket, är ägare 

c) Kommunen alternativ annan (privat) exploatör förvärvar hela Chile 2 från ICA och hyr ut till 
kommunen om- och tillbyggda lokaler för bibliotekets behov. 

Alternativet har avförts som ej tillgängligt/möjligt utan närmare angivande av orsak. Det har 
dock framförts att ett skäl har varit ICA:s icke förhandlingsbara önskemål att vara kvar som 
fastighetsägare för sin egen verksamhet. 

Annat alternativ, utanför fastigheten Chile 2, har under denna period dvs efter 2011 inte 
undersökts. Skälet har enligt uppgift varit att det saknats tillräcklig politisk uppslutning. En 
motion (mp) från 2011-10-26 om – i förhållande till Chile 2 – tre andra, centrumnära alternativ 
m m avstyrktes av kommunstyrelsen 2012-11-05 och avslogs av kommunfullmäktige 2012-11-
26. 

5.2 ”Har kommunen genomfört värdering av den mark som säljs och den 3D-
fastighet som köps? Om ja, hur är det dokumenterat? Om nej, varför inte?” 

Affären med ICA har genomförts på marknadsmässiga grunder. Kommunen har låtit värdera 
såväl den förvärvade (3D-) fastigheten Chile 2 som det försålda markområdet i Ubbarp. 

Värderingen av 3D-fastigheten Chile 2 är utförligt, och enligt redovisad standard, 
dokumenterad i en konsultrapport.8  

Beträffande värderingen av ”Området” dvs Ubbarp 8:20 m fl är underlaget magrare. Det är 
uppgett att man från en av sina ramavtalsleverantörer av värderingstjänster, enligt rutin, 
erhållit ett muntligt besked om marknadsmässigt kvm-pris för råmarken i ”Området”. Detta 

 
7 Betr beräkning av produktionskostnaden m m för det nya biblioteket föreligger en av konsult upprättad kalkyl 
(59 mkr). Någon jämförbar uppställning av alternativen 1 och 2 föreligger inte i beslutsunderlagen. 
8 Värderingen är gjord av Savills Sweden AB. 
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värde har införts på ett excel-ark som även upptar värden på andra verksamhetsområden i 
kommunen.   

5.3 ”Har riskerna och begräsningarna (bärighet, tillgänglighet etc.) med att 
förvärva 3D-fastigheten för angivet ändamål belysts tillräckligt?” 

Riskerna och begränsningarna med att förvärva Chile 2 (3D) har enligt uppgift från 
kommunledningskansliet undersökts översiktligt men det saknas dokumentation.9   

Inom ramen för detaljplanearbetet har på länsstyrelsens begäran en särskild geoteknisk 
undersökning av grundförhållandena avseende stabilitet m m utförts av konsult. 

5.4  ”Vilka åtgärder har kommunen förbundit sig att genomföra i samband med 
Bolagets etablering på Ubbarp? Vad har åtgärderna kostat?” 

Kommunens överenskommelse om Ubbarp innefattar såväl markförsäljningen, intäkt 4 mnkr, 
som åtgärder på och i anslutning till rv 46, intäkt 2 mnkr. Beaktat även övriga exploatörers 
bidrag till vägutbyggnaden beräknas kommunens nettokostnad för en ”trafikmässigt säker 
anslutning” uppgå till 9,5 mnkr.  

ICA har tagit på sig både detaljplanekostnaderna och sin andel av utredningskostnaderna för 
”nya” Chile 2. Kostnaderna för fastighetsbildningen i Chile 2 faller enligt avtalet däremot på 
kommunen. Denna lantmäteriförrättning är dock ännu inte påbörjad.10  

Kommunens överenskommelse om Chile 2 medförde en investeringsutgift, 12 mnkr, för 
förvärvet.  

Övriga kostnader för kommunen har varit dels förvaltningsinterna dels förbundna med köp av 
externa tjänster såsom värdering av 3D-fastigheten i Chile 2 respektive marken i Ubbarp. Dessa 
kommunens kostnader anges till ca 0,3 mnkr, varvid kostnaderna för detaljplanen i Chile 2 
delas mellan parterna ICA 55% / Kommunen 45%. 

 
9 Fastighetschefen uppger att det finns befintlighetsritningar för byggnaden men ej någon 
övertagandebesiktning i de underlag som han fått ta del av. I avtalet omnämns ej heller att någon 
besiktning har gjorts eller skall göras. Kanslichefen har inte heller kunnat finna någon dokumentation, 
vilken redovisar att någon sådan riskanalys- / konsekvensutredning som åsyftas i revisionsfrågan har 
utförts. Förvaltningen uppger att ”hela den del av fastigheten som vi har köpt ska rivas/renoveras, vi 
ser därför inte, varför vi skulle göra en särskild dokumentering av undersökningen? Man har gjort en 
övergripande teknisk analys och kollat på fastigheten och nöjt sig med det.” 

10 Någon sammanställning av köpta tjänster föreligger inte. Vissa utredningskostnader avseende Chile 2, 
arkitektmedverkan i utredningsskedet, har delats mellan parterna 55/45 och uppgår för kommunen till 135 tkr 
medan kommunstyrelsen anvisat totalt 300 tkr till underförstått externt köpta tjänster. I granskningen har vi 
även identifierat en handelsutredning kopplad till detaljhandelsarbetet, en geoteknisk undersökning av Chile 2, 
en fastighetsvärdering (Chile 2), en konsultmedverkan avseende i) upprättande av samarbetsavtalet ii) 
prissättningen av marken i Ubbarp iii) produktionskostnad för nya biblioteket, dock utan att ha kunnat få fram 
någon detaljerad kostnadsbild eller vilka av dessa utredningar som bekostats av kommunen. 
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Därtill står ICA enligt avtalet om Ubbarp hela risken beträffande eventuell nödvändig sanering 
av området. Dock anges under samma rubrik 5. Grundförhållanden att ”Miljöstörningar / 
föroreningar från bilverkstaden svarar Kommunen för”. Innebörden av dessa till synes 
oförenliga bestämmelser har inte kunnat klargöras inom ramen för vår granskning. Vi har heller 
inte fått uppgift om att någon åtgärd vidtagits eller att någon kostnad skulle ha uppstått för 
kommunen på grund av denna bestämmelse i överlåtelseavtalet. 

5.5  ”Kan avtalen med Bolaget anses vara fria från gynnande av Bolaget?” 

Vi anser att avtalen med bolaget, vilket träffats på marknadsmässiga villkor, tillgodosett båda parters 
intressen. Sålunda har prissättningen inför avtalet om överlåtelse av Ubbarp-fastigheten föregåtts av en 
sedvanlig expertkonsultation liksom avtalet om förvärvet av Chile 2, 3D/lotten A föregåtts av en 
motsvarande värdering av extern konsult. 

- Kommunen erhåller, enligt sitt inriktningsbeslut 2012-11-05, ett centrumnära läge för sitt 
nya stadsbibliotek och medverkar, efter vidtagen handelsutredning11, till ett nytt 
handelsområde, som bedöms tillföra kommunen nytt handelsunderlag och därmed lokal 
utökad sysselsättning. 

- ICA behåller sitt affärsläge i centrum och utvecklar ett nytt externt affärsläge drygt 2 km 
norr om stadens centrum. 

Vi anser att ICA därmed inte har gynnats otillbörligt i förhållande till revisionskriterierna. 

5.6 ”Har kommunstyrelsen till kommunfullmäktige lämnat tillräckligt underlag 
för att vidden av genomförandet/konsekvenserna av avtalen med bolaget framgår? 
Är ärendet tillräckligt berett?” 

Vi anser att ärendet i fullmäktige 2016/150 är tillräckligt berett med hänsyn till 
revisionskriterierna12. Kommunstyrelsen har bedrivit beredningsarbetet genom sin 
förvaltningsorganisation och inom ramen för kommunallagens bestämmelser om dess ansvar. 
Kommunstyrelsen har i ett särskilt inriktningsbeslut 2012/262 fört upp förslaget om nytt 
stadsbibliotek liksom upprättade avtal med bolaget om Ubbarp och Chile 2 till 
kommunfullmäktige för avgörande, 2013/114. Kommunstyrelsen har under 
avtalsförhandlingarna därtill konsulterat juridisk expertis inom SKL, Sveriges kommuner och 
landsting för att säkerställas samarbetets, avtalens och beslutens laglighet. 

Vi anser oss därmed kunna konstatera att det av kommunstyrelsen för kommunfullmäktige i 
september 2016 presenterade beslutsunderlaget är tillräckligt med avseende på såväl beslutens 
laglighet som kommunens styrdokument och kommunens ekonomiska åtaganden. 

 

 

  

 
11 Handelsutredningen genomfördes på kommunens uppdrag av HUI Research AB och refereras till i 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges handlingar men förekommer inte som bilaga. 
12 Revisionskriterierna som de sex revisionsfrågorna skall pröva emot är Kommunallagen, Lagen om offentlig 
upphandling och Konkurrenslagen samt kommunens styrdokument. 
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Bilaga 1 

Utdrag  
KOMMUNALLAGEN (SFS 1991:900). (Ersätts f o m 2018-01-01 av SFS 2017:725) 

Särskilt om näringsverksamhet m.m. 
7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. 

8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller 
landstinget. 
   Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. 
 
Hur ärendena bereds 
26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde 
ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 
27 § Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, skall en nämnd vars verksamhetsområde 
ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig. 
28 § Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en 
fullmäktigeberedning. 
   Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en 
fullmäktigeberedning har gjort det. 
 
Styrelsens uppgifter 
1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
   Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses 
i 3 kap. 16 a–18 b §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag 
(2014:573). 
2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och 
ekonomiska ställning. 
   Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 
behövs. 
3 § Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller landstinget begära in de 
yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 
4 § Det åligger styrelsen särskilt att  
1. Bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med de begränsningar som framgår av 5 
kap. 29-32 §§, 
2. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen, 
3. Verkställa fullmäktiges beslut, och 
4. I övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen. 
5 § Fullmäktige får besluta att en annan nämnd än styrelsen helt eller delvis skall sköta om förvaltningen och 
verkställigheten i fråga om egendom samt verkställa fullmäktiges beslut. Fullmäktige får också besluta att en 
annan nämnd helt eller delvis skall ha hand om sin medelsförvaltning. 
6 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens eller landstingets talan i alla mål och ärenden, om inte 
någon annan skall göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 
   Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 
 
Räkenskapsföring och redovisning 
14 § Styrelsen och övriga nämnder skall fortlöpande föra räkenskaper över de medel som de förvaltar. 
   Närmare bestämmelser om kommuners och landstings bokföring finns i lagen (1997:614) om kommunal 
redovisning. Lag (1997:615). 
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Utdrag  
KONKURRENSLAGEN (SFS 2008:579) 
2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag 

1 § Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa 
eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna, om 
inte annat följer av denna lag. 

Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att 
1. Inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, 

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 

27 § Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som 
omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta 
1. Snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv 
konkurrens på marknaden, eller 
2. Hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan 
konkurrens. 

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt. 

En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i 
fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock inte förbjudas, om den 
är förenlig med lag. 

Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2009:1280). 

28 § Det som sägs i 27 § gäller även ett förfarande eller en verksamhet i en annan 
juridisk person om staten, en kommun eller ett landsting direkt eller indirekt har ett 
dominerande inflytande över den juridiska personen genom ägarskap, finansiell 
medverkan, gällande regler eller på annat sätt. Det som sägs om staten, en kommun 
eller ett landsting tillämpas då på den juridiska personen. Lag (2009:1280). 

_____________  
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Utdrag  
LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING (SFS 2016:1145) 

Särskilda undantag från tillämpningsområdet 

Förvärv av fastighet m.m. 

19 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, 
hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt till fastighet. 

Med fastighet avses här det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en fastighet. Det 
som gäller för fastighet gäller också för befintlig byggnad som tillhör någon annan än 
ägaren till jorden liksom sådana tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ 
jordabalken, om de tillhör byggnadens ägare. 
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Lokala styrdokument 
Utdrag  
REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN (Nuvarande lydelse från 2017-01-27) 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter  

1 § I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att som kommunens ledande politiska organ 
för styrning och ledning, ansvara för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
samt att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter.  
- - - - - 
Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna 
annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan 
nämnd. 
- - - - -  

Delegation från kommunfullmäktige. 

7 § Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 
- - - - - 
…fatta beslut om att anta planer som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse enligt 
plan- och bygglagen, 
…fatta beslut om köp, försäljning, byte av fastighet samt avtal om fastighetsreglering med 
stöd av plan- och bygglagen, inom av kommunfullmäktige fastställd 
budget/kostnadsramar/taxor och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,  

…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, 
- - - - - 
Undertecknande av handlingar  

21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden eller av 
andre vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. 
- - - - - 

Utdrag 
PROCESSEN FÖR ANTAGANDE AV DETALJPLANER 

Enligt PBL 5 kap § 27 får fullmäktige uppdra åt kommunstyrelse, eller byggnadsnämnd att 
anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Kommunfullmäktige har i 
kommunstyrelsen reglemente delegerat till kommunstyrelsen alla uppgifter som man lagligen 
kan delegera inom plan- och byggnadsväsendet till kommunstyrelsen, med undantag för 
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. Uppgiften innefattar ansvar för all fysisk 
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planering och samhällsbyggnadsfrågor i övrig. 
- - - - - 
För detaljplaner där beslut om planuppdrag tagits före den 1 januari 2015 ska tidigare 
bestämmelser tillämpas. Det innebär att kommunen fortsätter att handlägga dessa detaljplaner 
med enkelt eller normalt planförfarande. 

3.2 Normalt planförfarande (äldre bestämmelser) KS antar dessa detaljplaner om planen inte 
är av stor vikt eller har principiell betydelse då antar Kommunfullmäktige (KF) detaljplanen. 
Denna typ av planförslag godkänns av sektorchef på MSB och skickas sedan till KS för 
godkännande och sedan ut på samråd. Efter samråd tas ett granskningsförslag fram och det 
skickas till KS för godkännande och sedan ut för granskning. Antagandeförslag tas fram och 
skickas till KS för antagande. I det fall planen är av stor vikt eller har principiell betydelse 
skickas planen till KF för antagande. 

Utdrag 
RIKTLINJER FÖR STADSBYGGNAD I ULRICEHAMNS STAD 
- - - - -  
7.6 Verksamhetsområden. 
Med verksamhetsområde menas områden som domineras av olika typer av mer storskalig 
verksamhet. Detta innefattar bland annat industri-och lagerlokaler, skrotupplagor, 
stormarknader och större butiker för handel av sällanköpsvaror. Exempel på sådana områden i 
Ulricehamn är Karlsnäs och Ubbarp.  

Riktlinjer för verksamhetsområden  Verksamhetsområden bör i första hand lokaliseras i 
områden som inte är attraktiva för boendemiljöer  Verksamhetsområden bör etableras i 
närhet till kommunikationsleder.  Verksamhetsbyggnader bör inramas med gröna strukturer 
som till exempel gräsmattor, träd och buskage.  Byggnadsvolymer ska anpassas i skala efter 
området där verksamheten är belägen. 

Utdrag 
RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSREDOVISNING 
- - - - -  
Avgränsningar Mark som köps in som markreserv, där syftet inte direkt kan kopplas till något 
exploateringsprojekt är frikopplat från exploateringsprocessen. De exploateringar som utförs 
av extern part hanteras inte i dessa riktlinjer. 
--------------------------------------  

Intervjuer har skett med följande personer: 
Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande, Roger Wilhelmsson, 2:e vice ordförande 
Håkan Sandahl, kommunchef och Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef 
Niklas Anemo, ekonomichef samt Karl-Erik Claesson, fd kommunchef 
 
Övriga kontakter: 
Pehr Johansson, kanslichef och Crister Dahlgren, fastighetschef 
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Granskning av kommunens avtal med ICA  
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Revision av Ulricehamns avtal med bolag”.  I rapporten 
behandlas de revisionsfrågor vi ställt.  
 
Vi är medvetna om att granskningen beskriver ett i tid förhållandevis utdraget skeende. 
Dessutom är inte ännu alla delar som avtalen beskriver genomförda. 
 
Vi har fått våra revisionsfrågor fullt ut besvarade och finner ingen anledning att komplettera 
eller fördjupa granskningen. 
 
Vi som revisorer vill påminna om vikten av god dokumentation som underlättar uppföljning 
och granskning.   
 
Vi erbjuder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varsin redovisning av rapporten.  
 
 
 
För valda revisorer 
 
 
 
 
Lars-Erik Josefson 
Ordförande       
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§ 53/2018 
 

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och 
bolagspolicy - Stadshus och dotterbolag 
Dnr 2018/58 
 
 
Sammanfattning 
VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten 
inom koncernen och återkomma med bedömningar och eventuella förslag till förändringar. 
Översynen innefattar avkastningskrav, ägarstyrning och möjlig samordning av funktioner.   

 
Med anledning av detta uppdrag presenteras förslag till ändringar i bolagsordningar och 
ägardirektiv för moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB. Även företagspolicyn har reviderats 
och genomgått stora redaktionella ändringar. Företagspolicyn föreslås byta namn till 
bolagspolicy. 

Beslutsunderlag 
1 Ordförandens förslag 2018-02-22 
2 Tjänsteskrivelse 2018-01-31 från Kommunchef 
3 Gällande bolagsordning-Ulricehamns Stadshus 
4 Gällande bolagsordning-UEAB 
5 Gällande bolagsordning-STUBO 
6 Gällande bolagsordning-NUAB 
7 Gällande ägardirektiv-Ulricehamns Stadshus AB 
8 Gällande ägardirektiv-UEAB 
9 Gällande ägardirektiv-Stubo AB 
10 Gällande ägardirektiv-NUAB 
11 Gällande företagspolicy för Ulricehamns kommun 
12 Föreslagen bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB 
13 Föreslagen bolagsordning UEAB 
14 Föreslagen bolagsordning STUBO 
15 Föreslagen bolagsordning NUAB 
16 Föreslaget ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB 
17 Föreslaget ägardirektiv UEAB 
18 Föreslaget ägardirektiv Stubo AB 
19 Föreslaget ägardirektiv NUAB 
20 Föreslagen bolagspolicy för Ulricehamns kommun 
21 Protokoll Stadshus 2018-01-25 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, 
STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Wilhelmsson (M) yrkar att ursprunglig skrivning (punkt 2) i UEABs ägardirektiv 
kvarstår. 
 
Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till Roger Wilhelmssons (M) förslag. 
 
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) konstaterar att Roger Wilhelmssons (M) förslag är ett ändringsförslag 
endast gällande UEABs ägardirektiv och frågar om kommunstyrelsen kan fastställa 
resterande delar av ordförandens förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden (S) förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, 
STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-01-31 

Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordning, 
ägardirektiv och bolagspolicy - Stadshus AB och 
dotterbolag 
Diarienummer 2018/58, löpnummer 373/2018 
 
Sammanfattning 
VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten 
inom koncernen och återkomma med bedömningar och eventuella förslag till förändringar. 
Översynen innefattar avkastningskrav, ägarstyrning och möjlig samordning av funktioner.   

 
Med anledning av detta uppdrag presenteras förslag till ändringar i bolagsordningar och 
ägardirektiv för moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB. Även företagspolicyn har reviderats 
och genomgått stora redaktionella ändringar. Företagspolicyn föreslås byta namn till 
bolagspolicy. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, 
STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas. 
 
 
Ärendet 
VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten 
inom koncernen och återkomma med bedömningar och eventuella förslag till förändringar. 
Översynen innefattar avkastningskrav, ägarstyrning och möjlig samordning av funktioner.   

 
Arbetet med revideringen har pågått under förra året. Förslagen har diskuterats vid 
koncernledningsmöten och möten i Ulricehamns Stadshus AB. Bolagsordningar och 
ägardirektiv har därefter remitterats till bolagsstyrelserna som haft vissa synpunkter och 
förslag till ändringar. Vad gäller dotterbolagens bolagsordningar har endast mindre 
justeringar och förtydliganden gjorts utifrån gällande dokument. Enligt kommunallagen ska 
de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen för ett kommunalt aktiebolag. 
Motsvarande ska gälla i fråga om det kommunala ändamål som fastställts för verksamheten. 
Detta har förtydligats i föreslagna bolagsordningar för samtliga bolag.  
 
I bolagsordningen för Ulricehamns Stadshus AB föreslås den ändras så att fullmäktige kan 
utse en eller flera vice ordförande. Detta för att spegla representationen i kommunstyrelsen. 
Vidare föreslås att endast årsstämman ska vara öppen för allmänheten. Denna bestämmelse 
finns redan i dotterbolagens bolagsordningar. 
 
I bolagsordning och ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB är park- och grönyteskötsel 
borttagna eftersom ansvaret återförts till kommunen. I förslag till nytt ägardirektiv är det 
särskilda direktivet om att fler av kommunkoncernens verksamheter ska läggas ut på 
entreprenad, som beslutades av kommunfullmäktige den 28 november 2011 § 220, inte 
längre med. 
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I ägardirektivet för STUBO AB finns en skrivning om att bolaget ska medverka till 
anskaffning av bostäder till förvaltningen. I vilken omfattning detta ska ske kommer att 
förtydligas i ett kompletterande dokument. 
 
I ägardirektivet för Näringsliv Ulricehamn AB har främst förtydliganden avseende bolagets 
syfte gjorts. 
 
Företagspolicyn som upprättades år 2007 har varit föremål för stora redaktionella ändringar. 
Den föreslås också byta namn till bolagspolicy. I bolagspolicyn förtydligas rollerna mellan 
ägare, styrelse och stämma. Bolagsgemensamma bestämmelser såsom upphandling, arkiv 
och extraordinär händelse och höjd beredskap har överförts till bolagspolicyn istället för att 
regleras i respektive bolags ägardirektiv.   
 
Beslutsunderlag 

1 Gällande bolagsordning-Ulricehamns Stadshus 
2 Gällande bolagsordning-UEAB 
3 Gällande bolagsordning-STUBO 
4 Gällande bolagsordning-NUAB 
5 Gällande ägardirektiv-Ulricehamns Stadshus AB 
6 Gällande ägardirektiv-UEAB 
7 Gällande ägardirektiv-Stubo AB 
8 Gällande ägardirektiv-NUAB 
9 Gällande företagspolicy för Ulricehamns kommun 
10 Föreslagen bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB 
11 Föreslagen bolagsordning UEAB 
12 Föreslagen bolagsordning STUBO 
13 Föreslagen bolagsordning NUAB 
14 Föreslaget ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB 
15 Föreslaget ägardirektiv UEAB 
16 Föreslaget ägardirektiv Stubo AB 
17 Föreslaget ägardirektiv NUAB 
18 Föreslagen bolagspolicy för Ulricehamns kommun 
19 Protokoll Stadshus 2018-01-25 

 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
Ulricehamns Energi AB 
STUBO AB 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Författningshandboken    
 
 
 

Håkan Sandahl Agneta Isaksson 
Kommunchef/ Kommunjurist 
VD Ulricehamns Stadshus AB  
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Bolagsordning för Ulricehamns Stadshus AB   
Antagen av kommunfullmäktige den 2010-03-29, § 38.   

  

  

§ 1 Firma  
  

Bolagets firma är Ulricehamns Stadshus AB.  

  

  

§ 2 Styrelsens säte  
  

Styrelsen skall ha sitt säte i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.  

  

  

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  
  

Föremålet för bolagets intresse är att som moderbolag i en av Ulricehamns kommun ägd koncern 

direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter 

av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare.  

  

   

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  
  

Kommunen skall äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen som ingår i 

Ulricehamns Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt 

genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för 

medborgarna i Ulricehamns kommun.     

  

   

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning    
  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  

  

  

§ 6 Aktiekapital  
  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.  

  

  

§ 7 Antal aktier  

  

I bolaget skall finnas lägst 10 000 och högst 40 000 aktier.  
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§ 8 Styrelse  
  

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.   

  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för tiden från den årsstämma som 

följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  

  

  

§ 9 Revisorer  
  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Eller 

registrerar revisionsbolag.   

  

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

  

  

§ 10 Lekmannarevisorer  
  

För samma mandatperiod som gäller styrelsen skall kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun 

utse en lekmannarevisor med en suppleant.  

  

  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
  

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till ombud för aktieägarna tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

  

  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
  

Allmänheten har rätt att närvara på bolagsstämma. Stämman får dock besluta om att endast 

aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  

  

  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
  

1. Stämmans öppnande.  

2. Val av ordförande vid stämman.  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

4. Val av en eller två justeringsmän.  

5. Godkännande av dagordning.  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
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7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport.  

8. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.  

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant.  

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat 

revisionsbolag.  

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.  

  

  

§ 14 Räkenskapsår  
  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

  

  

§ 15 Firmateckning  
  

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

  

  

§ 16 Insynsrätt  
  

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.   

  

  

§ 17 Ändring av bolagsordning  
  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ulricehamns 

kommun.  
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Bolagsordning för Ulricehamns Energi AB (UEAB)  
Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2011 § 233.   

  

  

§ 1 Firma  
  

Bolagets firma är Ulricehamns Energi AB.  

  

  

§ 2 Styrelsens säte  
  

Styrelsen skall ha sitt säte i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.  

  

  

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  
  

Bolaget, som är ett tekniskt bolag, har till föremål för sin verksamhet att producera och 

distribuera energi, svara för vatten- och avloppsförsörjningen, svara för skötsel av park och 

grönytor samt lekplatser, svara för väghållning inkl gång- och cykelvägar, svara för 

avfallsverksamheten, svara för utbyggnaden av ett fibernät, vara transportcentral inom 

kommunkoncernen, utföra andra närliggande tjänster och entreprenader, anskaffa, äga och 

förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi, va 

och datakommunikation samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom sitt 

verksamhetsområde.  

   

  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  
  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda kommuninvånarna en heltäckande service 

inom energi- och renhållningsområdena samt trygga infrastrukturen inom väg, data, energi och 

enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom 

berörda områden samt tillgodose kommuninvånares behov av energi och datakommunikation till 

konkurrenskraftiga villkor  

  

Självkostnads- och likställighetsprincipen gäller inte för energibolag. För bolagets övriga 

verksamheter gäller dessa principer.  

  

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Ulricehamns kommun.  

  

   

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  
  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
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§ 6 Aktiekapital  
  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femtio (50 000 000) miljoner och högst etthundrafemtio  (150 

000 000) miljoner  kronor.  

  

  

§ 7 Antal aktier  

  

I bolaget skall finnas lägst femtusen (5 000) och högst femtontusen (15 000) aktier.  

  
  

§ 8 Styrelse  
  

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.   

  

Styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanter, utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun 

för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 

intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  

  

§ 9 Revisorer  
  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.   

  

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

  

  

§ 10 Lekmannarevisorer  
  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ulricehamns 

kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.  

  

  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
  

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till ombud för aktieägarna tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

  

  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
  

Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.  
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§ 13 Ärenden på årsstämma  
  

1. Stämmans öppnande.  

2. Val av ordförande vid stämman.  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

4. Val av en eller två justeringsmän.  

5. Godkännande av dagordning.  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport.  

8. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.  

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter och anmälan av valda arbetstagarrepresentanter.  

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant.  

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat 

revisionsbolag.  

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.  

  

  

  

§ 14 Räkenskapsår  
  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

  

  

§ 15 Firmateckning  
  

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

  

  

§ 16 Granskningsrätt  
  

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den 

mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
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§ 17 Ändring av bolagsordning  
  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ulricehamns 

kommun.  
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Bolagsordning för STUBO AB  
Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2011 § 234.  

  

  

§ 1 Firma  
  

Bolagets firma är STUBO AB.  

   
 § 2 Styrelsens säte   
  

Styrelsen skall ha sitt säte i Ulricehamn, Västra Götalands län.  

  

  

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  
  

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  

  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 

fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokallägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget ska 

vidare ha möjlighet att tillhandahålla serviceverksamhet för bolagets hyresgäster samt erbjuda 

hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget.  

  

Bolaget äger på motsvarande sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som 

har anknytning till fastighetssektorn.  

  

  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  
  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i 

Ulricehamns kommun.  

  

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  

  

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Ulricehamns kommun.  
  

  

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  
  
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
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§ 6 Aktiekapital  
  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner femhundratusen (2 500 000) och högst tio miljoner 

(10 000 000) kronor.  

  

 § 7 Antal aktier  
  

I bolaget skall finnas lägst tvåhundrafemtio (250) och högst tusen (1 000) aktier.  

  

§ 8 Styrelse  
  

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.  

  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för tiden från den årsstämma som 

följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  

  

  

§ 9 Revisorer  
  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en revisorssuppleant.   

  

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

  

  

§ 10 Lekmannarevisorer  
  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ulricehamns 

kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.  

  

  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
  

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till ombud för aktieägarna tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

  

  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
  

Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.  
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§ 13 Ärenden på årsstämma   
 

1. Stämmans öppnande.  

2. Val av ordförande vid stämman.  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

4. Val av en eller två justeringsmän.  

5. Godkännande av dagordning.  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport.  

8. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.  

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant.  

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat 

revisionsbolag.  

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.  

  

  

§ 14 Räkenskapsår  
  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

  

 

§15 Firmateckning  
  

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller annan av 

styrelsen utsedd person att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 

personer i förening.  

  

 

§ 16 Granskningsrätt  

  
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den 

mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
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§ 17 Ändring av bolagsordning  
  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ulricehamns 

kommun.  
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Bolagsordning för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)  
Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 § 17.  

  

  
§ 1 Firma  
  
Bolagets firma är Näringsliv Ulricehamn AB.  

  

  

§ 2 Styrelsens säte  
  

Bolagets styrelse har sitt säte i Ulricehamn, Västra Götalands län  

  

  

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  
  

NUAB ska huvudsakligen ha till föremål för sin verksamhet att bedriva service för näringsliv och 

besöksnäring i Ulricehamns kommun.   

  

Bolaget ska även inom Ulricehamns kommun enskilt eller gemensamt, dock ej rörelsedrivande, 

med annan juridisk person äga, förvalta, bebygga, förvärva, utarrendera samt avyttra 

kommersiella fastigheter och lokaler.  

  

  

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB och skall därför iaktta de 

kommunalrättsliga principer som gäller för kommunal verksamhet.  

  

  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  
  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla och samordna bedrivna verksamheter med 

syftet att stärka Ulricehamns kommuns attraktionskraft för boende och näringslivsetableringar  

  
Inom ramen för den kommunala kompetensen ska bolaget främja näringslivets utveckling inom 

Ulricehamns kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga fastigheter och lokaler.  

   

Målgrupper för åtgärder inom det angivna ändamålet skall i första hand vara nya företag eller 

företag som befinner sig i en etableringsfas och som bedriver eller avser att bedriva verksamhet 

inom Ulricehamns kommun.  

  

  

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  
  
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
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§ 6 Aktiekapitalet  
  

Aktiekapitalet skall vara lägst 300 000 kr och högst 900 000 kr.  

  

  

§ 7 Antalet aktier  
  

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 st och högst 9 000 st.  

  

  

§ 8 Styrelse  
  
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.   

  

Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser bland 

ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  

  

  

§ 9 Revisorer  
  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.  

  

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

  

  

§ 10 Lekmannarevisorer  
  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ulricehamns 

kommun utse en lekmannarevisor med en ersättare.   

  

  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
  
Kallelse till bolagsstämma sker genom brev med posten till aktieägarna, tidigast fyra och senast 

två veckor före stämman.   

  

  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman  
  

Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.  
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§ 13 Ärenden på årsstämma  
  

1. Stämmans öppnande.  

2. Val av ordförande vid stämman.  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

4. Val av en eller två justeringsmän.  

5. Godkännande av dagordning.  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport.  

8. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.  

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant.  

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat 

revisionsbolag.  

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.  

  

  

§ 14 Räkenskapsår  
  
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

  

  

§ 15 Firmateckning  
  

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, 

verkställande direktör eller annan att teckna dess firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 

personer i förening.  

  

Verkställande direktören har rätt att ensam teckna bolagets firma för den löpande förvaltningen.  

  

  

§ 16 Granskningsrätt  
  

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den 

mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
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§ 17 Ändring av bolagsordning  
  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ulricehamns 

kommun.  
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Ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB  
  
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Stadshus AB, nedan kallat bolaget, 

och är antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013 § 80 och fastställda av årsstämman 

den 8 april 2014.   

  

  

1. Allmänt  
  

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat 

kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har 

att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten.  

  

Förutom genom lag eller författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till 

kommunen genom   

- gällande företagspolicy   

- gällande bolagsordning  

- gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt - 

 förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.  

  

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte 

strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.  

  

  

2. Ändamålet med bolagets verksamhet  
  

I Ulricehamns Stadshus AB ingår de helägda rörelsedrivande bolagen Ulricehamns Energi 

AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB.  

   

Kommunen skall äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen som ingår i 

Ulricehamns Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt 

genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för 

medborgarna i Ulricehamns kommun.  

  

  

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
    

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen 

skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 

tillgodoses.  

  

Bolagets verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det 

kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som styr de 

kommunala bolagen.  

  

Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för 

bolagets verksamhet skall vara vägledande för bolaget.  
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Bolaget skall ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder som ger bästa 

kostnadseffektivitet på både kort och lång sikt så att kommunens samlade resurser genom 

dessa åtgärder nyttjas på bästa sätt.  

 

    

4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet  
  

Bolagets styrelse står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 

själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och 

övriga handlingar.      

  

 Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor.  

   

Protokoll för styrelsemöten, protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser skall 

överlämnas till kommunstyrelsen.  

   

Innehåller protokoll som skall överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som 

bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, skall uppgifterna uteslutas. 

Av det översända materialet skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.  

  

Kommunstyrelsen ska regelbundet sammanträffa med bolagets ledning för utbyte av 

information och diskussion om aktuella händelser och planer i bolaget.  

  

  

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  
  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas 

i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

  

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser  

- bildande, förvärv eller avyttring av hel- eller delägda bolag  

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- stora investeringar    

- förändring av aktiekapitalet  

- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  

  

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att 

kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, skall samråd ske med 

kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan skall alltid underställas 

kommunfullmäktige.  

  

  

6. Ekonomi, budget och årsredovisning    
  

Verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man skall 

kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.  
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Den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för uttag av skälig avkastning från 

bolaget.  

  
Bolagets styrelse skall till kommunstyrelsen lämna in budget, årsredovisning och andra för 

ägaren relevanta handlingar.  

  
   

7. Medelsförvaltning  
  
Bolagets penningflöde skall samordnas med kommunens koncernkontosystem. Bolaget skall 

följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen samt finanspolicy.  

  

  

8. Lekmannarevisorer  
  

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget och 

för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn och 

dess biträde.  

  

   

9. Styrelsearbetet  
  

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.   

  

Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.    

  

Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. 

Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen (ABL).  
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Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)  
  
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 § 233 och fastställda av 
årsstämman den 16 april 2012.  
  

  

1. Bolaget som del i den kommunala organisationen    
  

Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra sin 

verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja tillväxten i kommunen.  

  

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare och 

av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1§ i kommunallagen. Förutom genom lag och författning 

regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:  

  

- Gällande bolagsordning,  

- Gällande ägardirektiv,  

- Gällande gemensam företagspolicy,  

- Av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget utfärdade 

särskilda direktiv,  

- Eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget 

och bolaget.  

  

I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna dokument, 

skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.  

  

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte 

strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.  

  

  

Moderbolagets roll        

  

Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och samordning av 

strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de 

avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. 

Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.  

  

  

Kommunstyrelsens roll  

          

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 

verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden som 

berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.  
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Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter  

  

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 

helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka 

lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.  

  

   

2. Bolagets syfte  
  

Kommunens skall äga bolaget bland annat för att bolaget på ett kostnadsoptimalt sätt skall 

tillhandahålla en god infrastruktur så att människor, näringsliv och organisationer kan bo, 

verka och utvecklas i Ulricehamns kommun.  

  

Bolaget skall  

- Producera och distribuera energi med hög miljöprioritering  

- svara för vatten- och avloppsförsörjningen  

- svara för skötsel av park och grönytor samt lekplatser  

- svara för väghållning inkl gång- och cykelvägar   

- svara för avfallsverksamheten  

- vara transportcentral inom kommunkoncernen samt utföra andra närliggande 

tjänster och entreprenader  

- svara för utbyggnaden av ett fibernät d v s infrastruktur för datakommunikation  

- anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion 

och distribution av energi, va och datakommunikation samt att i förenlig omfattning 

äga aktier och andelar i företag inom sitt verksamhetsområde  

  

Bolaget skall i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ulricehamns kommuns 

kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits av kommunfullmäktige. Bolaget ska 

verka för målet att kommunkoncernens verksamheter inte ska konkurrera med privat 

verksamhet och att fler av kommunkoncernens verksamheter ska läggas ut på entreprenad. 

Detta avser särskilt bolagets anläggningsverksamhet inom kommunens beställningsområden 

enligt samarbetsavtalet och inom bolagets investeringar i övrigt.  

   

Miljö  

  

Bolaget skall verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar och 

reinvesteringar samt vid drift av fastigheter skall miljöaspekterna beaktas i syfte att nå ett 

miljömässigt uthålligt samhälle.  

  

   

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
  

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen 

skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 

tillgodoses.  
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Bolagets verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det 

kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår 

av bolagsordningen och detta ägardirektiv.  

  

Riktlinjer och policies som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för 

bolagets verksamhet skall vara vägledande för bolaget.  

  

  

4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet  
  

Bolaget skall hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. 

Informationsskyldigheten innefattar följande.  

  

Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända:  

  

- Protokoll från bolagsstämma,  

- Protokoll från styrelsesammanträde,  

- Bolagets hel- och delårsrapporter,  

- Revisionsberättelse,  

- Granskningsrapport,  

- Bolagets investeringsplaner.          

  

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till 

moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. Händelser av större vikt för 

bolagets verksamhet skall rapporteras omedelbart.  

  

Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant slag att sådana 

uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, skall 

uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.  

  

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.  

  

VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens ledning kallar till.   

  

Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget skall bolaget 

lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagets 

styrelseordförande och VD ska fortlöpande informera styrelseordförande och VD i 

moderbolaget om bolagets verksamhet.  

   

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende skall bolagets styrelse i 

förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund 

av det kommunala ändamålet med verksamheten.   

  

Informationssammanträden  

  

Moderbolagets styrelse ska regelbundet sammanträffa med bolagets styrelse för utbyte av 

information och diskussion. Vidare ska fortlöpande utbyte ske om aktuella händelser och 

planer mellan bolagets ledning och moderbolagets ledning.  
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5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  
  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas 

i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

  

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser  

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- stora investeringar    

  

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att 

kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, skall samråd ske med 

kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan skall alltid underställas 

kommunfullmäktige.  

  

  

6. Ekonomi    
  

Verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man skall 

kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.  

  

Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för bolaget.   

  

Lokaliserings- självkostnads- och likställighetsprincipen gäller inte för energibolag. För 

bolagets övriga verksamheter gäller dessa principer.  

  

 Avkastning  

  

Bolaget skall ha ett marknadsmässigt avkastningskrav baserat på totalt eget kapital. 

Avkastningskravet samt utdelning/koncernbidrag fastställs årligen i samband med 

kommunens budgetprocess.  

  

Lån och borgen  

  

Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen uttas med belopp 

som fastställts årligen i samband med kommunens budgetprocess. Vid borgen från 

Ulricehamns kommun uttas motsvarande marknadsmässig avgift.  

  

  

7. Medelsförvaltning  
  
Bolagets penningflöde skall samordnas med kommunens internbank. Bolaget skall följa 

kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.  

  

Finansieringsfrågor skall samordnas inom koncernen.  
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8. Lekmannarevisorer  
  

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget och 

för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn och 

dess biträde.  

  

  

9. Arkiv  
  

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente.  

   
   

10. Upphandling  
  

I den mån detta låter sig göras skall bolaget medverka i samordning av kommunens och 

övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för 

inköpsverksamheten i Ulricehamns kommun som kommunfullmäktige fastställt.  

  

  

11. Personalpolitik  
  

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.  

  

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal.  

  

Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd med 

moderbolagets ordförande och vice ordförande.  

  

Samråd med kommunens personalorgan skall ske i samband med förhandlingar om nya 

löneavtal.  

  

Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal 

fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande direktör.  

  

  

12. Extraordinär händelse och höjd beredskap  
  

Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden 

rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig 

med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska 

denna möjlighet till övertagande också gälla för bolaget.  

  
  

13. Styrelsearbetet  
  

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.   

  

Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.    

  



  1 

Ägardirektiv för STUBO AB  
  
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av kommunfullmäktige den 26 november 2015, § 215 och fastställda av årsstämman den 13 
april 2016.  
  

  

1. Bolaget som del i den kommunala organisationen    
  

Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra sin 

verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja tillväxten i kommunen.  

  

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare och 

av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1§ i kommunallagen. Förutom genom lag och författning 

regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:  

  

- Gällande bolagsordning,  

- Gällande ägardirektiv,  

- Gällande gemensam företagspolicy,  

- Av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget utfärdade 

särskilda direktiv,  

- Eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget 

och bolaget.  

  

I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna dokument, 

skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.  

  

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte 

strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.  

  

Moderbolagets roll        

  

Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och samordning av 

strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de 

avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. 

Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.  

  

Kommunstyrelsens roll  

          

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 

verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden som 

berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.  

   

Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter  

  

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 

helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka 

lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.  
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2. Bolagets syfte  
  

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  

  

Kommunen skall äga bolaget bland annat för att  

- främja bostadsförsörjningen i kommunen   

- främja integration och social sammanhållning -  skapa trygga och hållbara 

boendemiljöer.  

  

Bolaget skall  

- ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 

fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokallägenheter och kollektiva 

anordningar. Bolaget ska vidare ha möjlighet att tillhandahålla serviceverksamhet för 

bolagets hyresgäster samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i 

bolaget.  

- bolaget äger på motsvarande sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i 

bolag som har anknytning till fastighetssektorn.  

  
Bolaget skall i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ulricehamns kommuns 

kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits av kommunfullmäktige.  

  

Miljö  

  

Bolaget skall verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar och 

reinvesteringar samt vid drift av fastigheter skall miljöaspekterna beaktas i syfte att nå ett 

miljömässigt uthålligt samhälle.  

   

  

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
  

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen 

skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 

tillgodoses.  

  

Bolagets verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det 

kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår 

av bolagsordningen och detta ägardirektiv.  

  

Riktlinjer och policies som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för 

bolagets verksamhet skall vara vägledande för bolaget.  

  

  

4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet  
  

Bolaget skall hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. 

Informationsskyldigheten innefattar följande.  
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Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända:  

  

- Protokoll från bolagsstämma,  

- Protokoll från styrelsesammanträde,  

- Bolagets hel- och delårsrapporter,  

- Revisionsberättelse,  

- Granskningsrapport,  

- Bolagets investeringsplaner.          

  

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till 

moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. Händelser av större vikt för 

bolagets verksamhet skall rapporteras omedelbart.  

  

Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant slag att sådana 

uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, skall 

uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.  

  

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.  

  

VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens ledning kallar till.   

  

Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget skall bolaget 

lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagets 

styrelseordförande och VD ska fortlöpande informera moderbolagets ledning om bolagets 

verksamhet.  

   

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende skall bolagets styrelse i 

förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund 

av det kommunala ändamålet med verksamheten.    

  

Informationssammanträden  

  

Moderbolaget ska regelbundet sammanträffa med bolagets styrelse för utbyte av 

information och diskussion. Vidare ska fortlöpande utbyte ske om aktuella händelser och 

planer mellan bolagets ledning och moderbolagets ledning.  

  

  

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  
  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas 

i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

  

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser  

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  

- stora investeringar    
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Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att 

kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, skall samråd ske med 

kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan skall alltid underställas 

kommunfullmäktige.  

  

 

6. Ekonomi    
  

Verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man skall 

kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.  

  

Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för bolaget.   

  

Lokaliserings- och likställighetsprincipen gäller för bolagets verksamhet.   

  

Avkastning  

  

Bolaget skall över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets 

marknadsvärde.  

  

Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive ränte- 

och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under perioden.  

  

Med marknadsvärde avses det beräknade marknadsvärde som kan motiveras med 

utgångspunkt från bolagets faktiska driftnetto. Det beräknade marknadsvärdet har bedömts 

uppgå till motsvarande nivå som det bokförda värdet på fastighetsinnehavet. Bedömningen 

vad gäller nivån på marknadsvärdet bör prövas löpande.  

    

  

Lån och borgen  

  

Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen uttas med belopp 

som fastställts årligen i samband med kommunens budgetprocess. Vid borgen från 

Ulricehamns kommun uttas motsvarande marknadsmässig avgift.  

  

   

7. Medelsförvaltning  
  
Bolagets penningflöde skall samordnas med kommunens internbank. Bolaget skall följa 

kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.  

  

Finansieringsfrågor skall samordnas inom koncernen.  

  

  

8. Lekmannarevisorer  
  

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget och 

för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn och 

dess biträde.  
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9. Arkiv  
  

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente.  

   
   

10. Upphandling  
  

I den mån detta låter sig göras skall bolaget medverka i samordning av kommunens och 

övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för 

inköpsverksamheten i Ulricehamns kommun som kommunfullmäktige fastställt.  

  

  

11. Personalpolitik  
  

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.  

  

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal.  

  

Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd med 

moderbolagets ordförande och vice ordförande.  

  

Samråd med kommunens personalorgan skall ske i samband med förhandlingar om nya 

löneavtal.  

  

Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal 

fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande direktör.  

  

  

12. Extraordinär händelse och höjd beredskap  
  

Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden 

rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig 

med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska 

denna möjlighet till övertagande också gälla för bolaget.  

  
  

13. Styrelsearbetet  
  

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.   

  

Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.    
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Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)  
  
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat 

bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 § 17 och fastställda av 

årsstämman den 15 april 2013. 

  

  

1. Bolaget som del i den kommunala organisationen    
  

Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget skall utföra sin 

verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja tillväxten i kommunen.  

  

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare och 

av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1§ i kommunallagen. Förutom genom lag och författning 

regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:  

  

- Gällande bolagsordning,  

- Gällande ägardirektiv,  

- Gällande gemensam företagspolicy,  

- Av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget utfärdade 

särskilda direktiv,  

- Eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget 

och bolaget.  

  

I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna dokument, 

skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.  

  

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte 

strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.  

  

  

 Moderbolagets roll        

  

Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och samordning av 

strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de 

avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. 

Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.  

  

Kommunstyrelsens roll  

          

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 

verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden som 

berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.  
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Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter  

  

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 

helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka 

lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.  

  

2. Bolagets syfte  
  

Bolaget har enligt bolagsordningen huvudsakligen till föremål för sin verksamhet att bedriva 

näringslivsservice och besöksnäring samt äga, förvalta, bebygga, förvärva, utarrendera samt 

avyttra kommersiella fastigheter och lokaler i Ulricehamns kommun. Bolaget ska utveckla 

och samordna bedrivna verksamheter med syftet att stärka Ulricehamns kommuns 

attraktionskraft för boende och näringslivsetableringar.   

  

  

Målen för bolagets verksamhet är följande:   

  

- Att skapa goda förutsättningar för utveckling/tillväxt, marknadsföring och 

profilering av Ulricehamns kommun,  

- Att marknadsföra Ulricehamns kommun som en attraktiv kommun för 

företagsetableringar och plats för boende,   

- Främja näringslivet i kommunen genom en effektiv och rationell 

fastighetsförvaltning   

- Att inom ramen för den kommunala kompetensen främja näringslivets utveckling 

inom Ulricehamns kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga fastigheter och 

lokaler  

- Att marknadsföra och utveckla Ulricehamns kommun som besöksmål och för 

evenemang av andra slag,  

- Avseende besöksservice och marknadsföring utgöra en gemensam resurs för 

kommunen och näringslivet,  

- Att bedriva turistbyråverksamhet,  

- Att planera och initiera utvecklingen av turist- och besöksprodukter,  

  

Bolaget skall i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ulricehamns kommuns 

kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits av kommunfullmäktige.  

  

  

  

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
  

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen 

skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 

tillgodoses.  

  

Bolagets verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det 

kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår 

av bolagsordningen och detta ägardirektiv.  
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Riktlinjer och policies som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för 

bolagets verksamhet skall vara vägledande för bolaget.  

  

  

4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet  
  

Bolaget skall hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. 

Informationsskyldigheten innefattar följande.  

  

Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända:  

- Protokoll från bolagsstämma,  

- Protokoll från styrelsesammanträde,  

- Bolagets hel- och delårsrapporter,  

- Revisionsberättelse,  

- Granskningsrapport,  

- Bolagets investeringsplaner.          

  

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till 

moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. Händelser av större vikt för 

bolagets verksamhet skall rapporteras omedelbart.  

  

Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant slag att sådana 

uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, skall 

uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.  

  

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.  

  

VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens ledning kallar till.   

  

Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget skall bolaget 

lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagets 

styrelseordförande och VD ska fortlöpande informera styrelseordförande och VD i 

moderbolaget om bolagets verksamhet.  

  

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende skall bolagets styrelse i 

förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund 

av det kommunala ändamålet med verksamheten.   

  

Informationssammanträden  

  

Moderbolagets styrelse ska regelbundet sammanträffa med bolagets styrelse för utbyte av 

information och diskussion. Vidare ska fortlöpande utbyte ske om aktuella händelser och 

planer mellan bolagets ledning och moderbolagets ledning.  
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5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  
  
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 

fattas.  

  

  

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser:  

  

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag,  

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, - 

stora investeringar.    

  

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att 

kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, skall samråd ske med 

kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan skall alltid underställas 

kommunfullmäktige.  
  

6. Ekonomi  
  

   

Verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man skall 

kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.  

  

Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för bolaget.   

  

Projektstyrning ska tillämpas i verksamheten med tidsbaserat system och uppföljning.   

   

Avkastning     

  

Verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna fullfölja 

ägarens syfte med bolaget och att det ur en ekonomisk synpunkt sker på ett tillfredsställande 

sätt.  

   

Lån och borgen  

  

Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen uttas med belopp 

som fastställts årligen i samband med kommunens budgetprocess. Vid borgen från 

Ulricehamns kommun uttas motsvarande marknadsmässig avgift.  

  

  

7. Medelsförvaltning  
  
Bolagets penningflöde skall samordnas med kommunens internbank. Bolaget skall följa 

kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.  
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Finansieringsfrågor skall samordnas inom koncernen.  

  

  

8. Lekmannarevisorer  
  

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget och 

för biträdets arbete. Årsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn och 

dess biträde.  

  

  

9. Arkiv  
  

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente.  

   
   

10. Upphandling  
  

I den mån detta låter sig göras skall bolaget medverka i samordning av kommunens och 

övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för 

inköpsverksamheten i Ulricehamns kommun som kommunfullmäktige fastställt.  

  

  

11. Personalpolitik  
  

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.  

  

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal.  

  

Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd med 

moderbolagets ordförande och vice ordförande.  

  

Samråd med kommunens personalorgan skall ske i samband med förhandlingar om nya 

löneavtal.  

  

Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal 

fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande direktör.   

  

  

12. Extraordinär händelse och höjd beredskap  
  

Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden 

rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig 

med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska 

denna möjlighet till övertagande också gälla för bolaget.  
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13. Styrelsearbetet  
  

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.   

  

Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.    
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Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 

 
 
1  Bakgrund 
 
Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal 
verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen 
representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar 
för, vilket erfordrar en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Det är 
också viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som Ulricehamns 
kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. Detta innebär att en klar och tydlig bild 
över varför kommunen äger bolagen, måste utvecklas och kommuniceras samt att det ska 
redogöras för hur den framtida utvecklingen av bolagen ska ske. Genom att använda och 
utveckla de formella styrinstrumenten, såsom bland annat företagspolicy och ägardirektiv, i dialog 
med bolagens ledning, kan grunden läggas för en kultur som gör det möjligt att styra och följa 
upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning. 
 
 

2  Syfte 
 
Syftet med företagspolicyn är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den 
kommunala verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och 
bolagen, utifrån aktiebolagslagen och kommunallagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och 
ansvar i bolagen.  
 
Syftet är också att i så hög grad som möjligt utveckla gemensamma förhållningssätt och en 
gemensam kultur. 
  
 

3  Bolagsformen 
 
Målet är att bolagen ska bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommunala bidrag 
och generera en skälig avkastning på insatt kapital. Undantag kan vara bolag där andra skäl än 
ekonomiska ligger till grund för bolagsformen. 
 
 

4  Ägarroll 
 
Kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har därigenom det yttersta 
ansvaret för kommunens bolag. 
 
Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen 3 kap 16-18 §§  

- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten. 
- utse samtliga styrelseledamöter. 
- ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiellt slag eller av 

större vikt. 
- utse minst en lekmannarevisor.   
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Kommunen som ägare utövar således formellt sin roll gentemot bolagen genom att 

 fastställa bolagsordningar 

 formulera direktiv 

 utse styrelser samt ordförande och vice ordförande 

 utse lekmannarevisorer 

 utser och lämnar instruktioner för kommunens ombud via bolagsstämmor 
 fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

innan beslut fattas av bolaget 

 fullmäktiges ledamöter har rätt att ställa fråga till ordförande i kommunalt bolag 
 
Därutöver har kommunen fastställt övergripande direktiv och riktlinjer som gäller generellt för 
kommunens verksamheter. Bolagen ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i 
tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagens egna direktiv och riktlinjer. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens roll är enligt 6 kap kommunallagen  

- att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter, 
- ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunens bolag. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av årsredovisning och den sammanställda 
redovisningen över hela kommunkoncernens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen lämnar information och uppdrag till moderbolagets styrelse och VD. 
 
  

Moderbolaget 
 
Genom att tillskapa en bolagskoncern med ett moderbolag blir det en mer aktiv ägarstyrning 
genom moderbolaget. Moderbolaget utgör en legal plattform i syfte att åstadkomma bättre 
verksamhetssamordning och ekonomiska fördelar av den totala kommunala organisationen. 

 
Moderbolagets styrelse 
 
Förutom rollen som aktiv koncernstyrelse har moderbolagets styrelse uppgiften att vara 
samordnare av dotterbolagens mål och verksamhet i förhållande till den övriga kommunala 
koncernen. Moderbolagets styrelse är den viktigaste länken i styrprocessen mellan kommunen 
och bolagskoncernen. Det är genom dess agerande som kommunens planer och ambitioner kan 
konkretiseras i bolagssfären. 
 
Moderbolagets styrelse tar emot beslut från ägaren via bolagsstämman och i frågor som reglerats 
via direktiv, direkt från kommunstyrelsen. 
  
Moderbolagets styrelse kommunicerar med kommunstyrelsen och dotterbolagens styrelser med 
VD och via VD med bolagsorganisationen i övrigt.  
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5  Ägarstyrning 
 
Bolagsordning 
 
Bolagsordningen lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget ska ägna sig åt,  
d.v.s. föremålet för bolagets verksamhet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital, 
styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie 
stämma. Av bolagsordningen ska det kommunala ändamålet för verksamheten framgå. 
 
Direktiv 
 
Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
Företagspolicy och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud till 
bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella, anger riktning, ramar och mål för det 
specifika bolaget med utgångspunkt för det kommunala ändamålet. Syftet med ägardirektiven är 
att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven är strukturerade på 
likartat sätt för samtliga bolag. 
 
Ägardirektivens struktur och innehåll 
 

 Ändamåls- och verksamhetsdirektiv  
Kommunala ändamålet anger varför kommunen äger bolaget 
 

 Samordnings- och konkreta verksamhetsdirektiv 
Målsättning för miljö, kvalitet, marknad etc., direktiv som anger hur bolaget förväntas 
verka och utvecklas 
 

 Ekonomiska direktiv 
Ekonomiska mål som anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad bolaget 
förväntas ha utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget. 
 

 Informationsdirektiv 
Frågor som ska vara föremål för KF:s ställningstagande före beslut i bolaget är frågor 
som kan vara av strategisk och principiell betydelse för bolaget och kommunen. 
 

Uppföljning av ägardirektiven innebär att bolaget i sin förvaltningsberättelse ska redogöra för hur 
bolaget utvecklas i förhållande till ägarens intentioner. 
 
Varje bolag ska i sina ägardirektiv ha en konkret beskrivning av ändamålet i bolagsordningen. 
Detta innebär en formulering av vilka motiv kommunen har som ägare för att bedriva 
verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget har att lösa och vilka restriktioner i 
verksamheten som ägaren vill ange. 
 
Ägardirektiven ska vara enkla och tydliga. Direktiven ska dessutom upprättas i samråd med 
bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd lagts på dem. 
Viktiga inslag i ägarstyrningen är ett aktivt styrelsearbete och förtroende mellan ägaren och av 
denne utsedda styrelsen. En plan för möte mellan ägare och bolagsledning upprättas årligen av 
kommunstyrelsen som har ansvar för uppsikten avseende de kommunalt ägda bolagen. 
 
Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra 
eller ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsen svarar för att direktiv och företagspolicy är 
aktuella och föreslår eventuella förändringar för beslut i kommunfullmäktige. 
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Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolag även gäller för dotterbolag. 
 
  

6  Styrelsearbetet 
 
Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata bolagets och 
ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. 
Kommunfullmäktige kan välja mellan en styrelse med representanter från de politiska partierna 
eller en styrelse med såväl ledamöter som representerar politiska partier som ledamöter som 
ytterligare tillför branschkompetens eller annan fackkompetens. 
 
Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande beslutas av styrelsen. För 
dotterbolagens styrelser gäller att samråd med moderbolagets styrelse ska ske, innan verkställande 
direktören utses. Styrelsen ska även samråda med moderbolagets styrelse avseende anställnings- 
och lönevillkor för verkställande direktör. 

 
 
I ett särskilt dokument ska följande information lämnas om verkställande direktören: 

- Ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet. 
- Väsentliga uppdrag i andra företag och organisationer. 
- Väsentliga aktieinnehav och intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med.  

 
Styrelserna i bolagen ska upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Häri innefattas roll- och 
ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör samt arbetsformer för styrelsen. 
Styrelsen skall utforma en särskild VD instruktion. I arbetsordningen för styrelsen ingår även att 
utforma ett årligt program för styrelsearbetet. 
 
Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, delårsrapport 
och övrig information som ska lämnas till ägaren. 
 
Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är klar och tydlig, följer gällande 
regelverk och ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska läge och möjligheter. Bolagets 
finansiella rapportering ska vara i överensstämmelse med god redovisningssed. 
 
Styrelsen skall årligen i en särskild bolagsstyrningsrapport eller i annan skriftlig form lämna 
rapport till kommunstyrelsen gällande: 
 

 om utvärdering av verkställande direktörens och styrelsens arbete genomförts 

 hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 
sammanträden samt genomsnittlig närvaro 

 hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren 
beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den 
fungerat under senaste räkenskapsåret 

 hur bolagets risker bedömts och följts upp 

 hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna 

 vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för ställningstagande 
 
  
 



  5 

7  Kommunstyrelsens insyn och information 
 
Bolagets ledning är skyldig att fortlöpande på kommunstyrelsens begäran informera om bolagets 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Informationen kan lämnas vid sammanträden 
som kommunstyrelsen kallar bolagets företrädare till eller skriftligt om så erfordras. Bolagen är 
dessutom skyldiga att informera kommunstyrelsen löpande om väsentliga händelser i 
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för kommunfullmäktiges 
ställningstagande innan beslut fattas av bolaget. I ägardirektiven definieras och exemplifieras 
begreppet ”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. Det ankommer på 
kommunstyrelsen att med beaktande av kommunallagens bestämmelser avgöra om frågan ska 
tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande. 
 

      

8  Tvister 
 
Varje bolag ska vid kommuninterna avtal undvika skiljedomsklausuler. Vid tvister mellan 
kommunen och kommunalt bolag eller mellan de kommunala bolagen inbördes, ska parterna 
genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om samförstånd ej uppnås, 
rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till kommunstyrelsen för särskilt 
förlikningsförfarande. 
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Bolagsordning för Ulricehamns Stadshus AB    
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2018  
   
   
§ 1 Firma   
   
Bolagets firma är Ulricehamns Stadshus AB.   
     
§ 2 Styrelsens säte   
   
Styrelsen ska ha sitt säte i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.   
   
   
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet   
   
Föremålet för bolagets intresse är att som moderbolag i en av Ulricehamns kommun ägd 
koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla 
verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare.   
   
    
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet   
   
Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen som ingår i 
Ulricehamns Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt 
genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för 
medborgarna i Ulricehamns kommun.      
  
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag 
eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag  
  
    
§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning     
   
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.   
   
   

§ 6 Aktiekapital   
   
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.   
   
   
§ 7 Antal aktier   
   
I bolaget ska finnas lägst 10 000 och högst 40 000 aktier.   
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§ 8 Styrelse   
   
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.    
   
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser 
bland ledamöterna en ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse.   
   
   
§ 9 Revisorer   
   
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant. Eller registrerar revisionsbolag.    
   
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.   
   
   
§ 10 Lekmannarevisorer   
   
För samma mandatperiod som gäller styrelsen ska kommunfullmäktige i Ulricehamns 
kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.   
   
   
§ 11 Kallelse till bolagsstämma   
   
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ombud för aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman.   
   
   
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma 
   
Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.   
 
§ 13 Ärenden på årsstämma   
   

1. Stämmans öppnande.   

2. Val av ordförande vid stämman.   

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.   

4. Val av en eller två justeringsmän.   

5. Godkännande av dagordning.   

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.   
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport.   
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8. Beslut om   

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,   

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,   

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.   

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter.   

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter.   

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och 
suppleant.   

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat 
revisionsbolag.   

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.   

   
   
§ 14 Räkenskapsår   
   
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.   
   
   
§ 15 Firmateckning   
   
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.   
   
   
§ 16 Insynsrätt   
   
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.    
   
   
§ 17 Ändring av bolagsordning   
   
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Ulricehamns kommun.   
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Bolagsordning för Ulricehamns Energi AB (UEAB)   
Antagen av kommunfullmäktige den  xx 2018   
   
   
§ 1 Firma   
   
Bolagets firma är Ulricehamns Energi AB.   
     

§ 2 Styrelsens säte   
   
Styrelsen ska ha sitt säte i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.   
     

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet   
   
Bolaget, som är ett tekniskt bolag, har till föremål för sin verksamhet att producera och 
distribuera energi, svara för vatten- och avloppsförsörjningen, svara för skötsel av park och 
grönytor samt lekplatser, svara för väghållning inklusive gång- och cykelvägar, svara för 
avfallsverksamheten, svara för utbyggnaden av ett fibernät, vara transportcentral inom 
kommunkoncernen, utföra andra närliggande tjänster och entreprenader, anskaffa, äga och 
förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi, 
vatten och avlopp och datakommunikation samt att i förenlig omfattning äga aktier och 
andelar i företag inom sitt verksamhetsområde.   
    
   
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet   
   
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda kommuninvånarna en heltäckande 
service inom energi- och renhållningsområdena samt trygga infrastrukturen inom väg, data, 
energi och enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god 
försörjning inom berörda områden samt tillgodose kommuninvånares behov av energi och 
datakommunikation till konkurrenskraftiga villkor   
   
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB och bolagets verksamhet ska 
följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag  
  
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ulricehamns kommun.   
   
    
§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning   
   
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.   
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§ 6 Aktiekapital   
   
Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio (50 000 000) miljoner och högst etthundrafemtio  
(150 000 000) miljoner  kronor.   
   
   

§ 7 Antal aktier   
   
I bolaget ska finnas lägst femtusen (5 000) och högst femtontusen (15 000) aktier.   
   
   
§ 8 Styrelse   
   
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.    
   
Styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanter, utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns 
kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.   
   
  

§ 9 Revisorer   
   
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant.    
   
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.   
   
   
§ 10 Lekmannarevisorer   
   
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.   
     
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma   
   
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ombud för aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman.   
   
   

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman   
   
Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.   
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  § 13 Ärenden på årsstämma   
   

1. Stämmans öppnande.   

2. Val av ordförande vid stämman.   

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.   

4. Val av en eller två justeringsmän.   

5. Godkännande av dagordning.   

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.   

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport.   

8. Beslut om   

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,   

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,   

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.   

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter.   

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter och anmälan av valda arbetstagarrepresentanter.   

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och 
suppleant.   

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat 
revisionsbolag.   

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.   

   
   
   

§ 14 Räkenskapsår   
   
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.   
   
   
§ 15 Firmateckning   
   
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.   
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§ 16 Granskningsrätt   
   
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.   
        
 
§ 17 Ändring av bolagsordning   
   
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Ulricehamns kommun.   
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Bolagsordning för STUBO AB   
Antagen av kommunfullmäktige den xx 
2018    
 
§ 1 Firma   
   
Bolagets firma är STUBO AB.   

    
  

§ 2 Styrelsens säte    
   
Styrelsen ska ha sitt säte i Ulricehamn, Västra Götalands län.   
   
   
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet   
   
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.   
   
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokallägenheter och kollektiva anordningar. 
Bolaget ska vidare ha möjlighet att tillhandahålla serviceverksamhet för bolagets hyresgäster 
samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget.   
   
Bolaget äger på motsvarande sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag 
som har anknytning till fastighetssektorn.   
   
   

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet   
   
Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen 
i Ulricehamns kommun.   
   
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis 
för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.   
  
 Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ulricehamns kommun.   
   
   
§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning   
   
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.   
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§ 6 Aktiekapital   
   
Aktiekapitalet ska utgöra lägst två miljoner femhundratusen (2 500 000) och högst tio 
miljoner (10 000 000) kronor.   
   
   
§ 7 Antal aktier   
   
I bolaget ska finnas lägst tvåhundrafemtio (250) och högst tusen (1 000) aktier.   
   
  
§ 8 Styrelse   
   
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.   
   
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser 
bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.   
   
   
§ 9 Revisorer   
   
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant.    
   
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.   
   
   

§ 10 Lekmannarevisorer   
   
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.   
   
   
§ 11 Kallelse till bolagsstämma   
   
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ombud för aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman.   
   
   

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman   
   
Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.   
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§ 13 Ärenden på årsstämma    
  

1. Stämmans öppnande.   

2. Val av ordförande vid stämman.   

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.   

4. Val av en eller två justeringsmän.   

5. Godkännande av dagordning.   

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.   

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport.   

8. Beslut om   

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,   

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,   

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.   

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter.   

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter.   

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och 
suppleant.   

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat 
revisionsbolag.   

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.   

   
   
§ 14 Räkenskapsår   
   
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.   
   
  
§ 15 Firmateckning   
   
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller annan av 
styrelsen utsedd person att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening.   
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§ 16 Granskningsrätt   
   
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.   
   
    
§ 17 Ändring av bolagsordning   
   
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Ulricehamns kommun.  
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Bolagsordning för Näringsliv Ulricehamn AB  

(NUAB)   
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2018  
   

   

§ 1 Firma   
   
Bolagets firma är Näringsliv Ulricehamn AB.   
   
   
§ 2 Styrelsens säte   
   
Bolagets styrelse har sitt säte i Ulricehamn, Västra Götalands län   
   
   
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet   
   
NUAB ska huvudsakligen ha till föremål för sin verksamhet att utveckla och samordna 
näringslivsservice, besöksnäring-, landsbygds- och handelsutveckling med syfte att främja 
tillväxten i hela Ulricehamns kommun.  
   
Bolaget ska även inom Ulricehamns kommun enskilt eller gemensamt, dock ej 
rörelsedrivande, med annan juridisk person äga, förvalta, bebygga, förvärva, utarrendera 
samt avyttra kommersiella fastigheter och lokaler.   
   
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB och bolagets verksamhet ska 
följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag  
   
   
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet   
   
Ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla och samordna bedrivna verksamheter 
med syftet att stärka Ulricehamns kommuns attraktionskraft för boende och 
näringslivsetableringar   
   
Inom ramen för den kommunala kompetensen ska bolaget främja näringslivets utveckling 
inom Ulricehamns kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga fastigheter och lokaler.   
    
Målgrupper för åtgärder inom det angivna ändamålet ska i första hand vara nya företag eller 
företag som befinner sig i en etableringsfas och som bedriver eller avser att bedriva 
verksamhet inom Ulricehamns kommun.   
   
   

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning   
   
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.   
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§ 6 Aktiekapitalet   
   
Aktiekapitalet ska vara lägst 300 000 kr och högst 900 000 kr.   
   
   

§ 7 Antalet aktier   
   
Antalet aktier ska vara lägst 3 000 st och högst 9 000 st.   
   
   
§ 8 Styrelse   
   
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.    
   
Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser 
bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.   
   
   
§ 9 Revisorer   
   
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.   
   
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.   
   
   
§ 10 Lekmannarevisorer   
   
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med en ersättare.    
   
   
§ 11 Kallelse till bolagsstämma   
   
Kallelse till bolagsstämma sker genom brev med posten till aktieägarna, tidigast fyra och 
senast två veckor före stämman.    
   
   
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman   
   
Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.   
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§ 13 Ärenden på årsstämma   
   

1. Stämmans öppnande.   

2. Val av ordförande vid stämman.   

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.   

4. Val av en eller två justeringsmän.   

5. Godkännande av dagordning.   

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.   

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport.   

8. Beslut om   

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,   

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,   

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.   

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter.   

10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter.   

11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och 
suppleant.   

12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat 
revisionsbolag.   

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.   

   
   

§ 14 Räkenskapsår   
   
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.   
   
   
§ 15 Firmateckning   
   
Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, 
verkställande direktör eller annan att teckna dess firma. Sådant bemyndigande får endast 
avse två personer i förening.   
   
Verkställande direktören har rätt att ensam teckna bolagets firma för den löpande 
förvaltningen.   
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§ 16 Granskningsrätt   
   
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.   
   
   
    
§ 17 Ändring av bolagsordning   
   
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Ulricehamns kommun.   
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Ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB   
   
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Stadshus AB, nedan kallat 
bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den xx mars 2018 § xx och fastställda av 
årsstämman den xx april 2018.    
   

   
1. Allmänt   
   
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat 
kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt 
och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utfärdade direktiv för 
verksamheten.   
   
Förutom genom lag eller författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till 
kommunen genom    

- gällande bolagsordning   

- gällande bolagspolicy    
- gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt  
- förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.   

   
Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa 
inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.   
   
   
2. Ändamålet med bolagets verksamhet   
   
I Ulricehamns Stadshus AB ingår de helägda rörelsedrivande bolagen Ulricehamns 
Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB.   
    
Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen som ingår i 
Ulricehamns Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande 
samt genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala 
uppdraget för medborgarna i Ulricehamns kommun.   
   
   

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet   
      
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte 
och mål tillgodoses.   
   
Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som styr 
de kommunala bolagen.   
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Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta 
för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget.   
   
Bolaget ska ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder som ger bästa 
kostnadseffektivitet på både kort och lång sikt så att kommunens samlade resurser 
genom dessa åtgärder nyttjas på bästa sätt.   
  
     
4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet   
   
Bolagets styrelse står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper 
och övriga handlingar.       
   
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor.   
    
Protokoll för styrelsemöten, protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska 
överlämnas till kommunstyrelsen.   
    
Innehåller protokoll som ska överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som 
bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna 
uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.   
   
Styrelsen i bolaget ska regelbundet informera kommunstyrelsen om aktuella händelser 
och utveckling inom den kommunala bolagskoncernen.  
  
  

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning   
   
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.   
   
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser   

- bildande, förvärv eller avyttring av hel- eller delägda bolag,   

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,   

- stora investeringar,     

- förändring av aktiekapitalet,   

- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar.   
   
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att 
kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska samråd ske med 
kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska alltid underställas 
kommunfullmäktige.   
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6. Ekonomi, budget och årsredovisning     
   
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska 
kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.   
   
Den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för uttag av skälig avkastning 
från bolaget.   
   
Bolagets styrelse ska till kommunstyrelsen lämna in budget, årsredovisning och andra 
för ägaren relevanta handlingar.   
   
    

7. Medelsförvaltning   
   
Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens koncernkontosystem. Bolaget 
ska följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen samt 
finanspolicy.   
   
   

8. Lekmannarevisorer   
   
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget 
och för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för 
lekmannarevisorn och dess biträde.   
   
    

9. Styrelsearbetet   
   
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.    
   
Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.     
   
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. 
Denna ska fastställas årligen enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen (ABL).   
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Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)   
   
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat 
bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den xx mars 2018 § xx och fastställda 
av årsstämman den xx april 2018.   
   
   

1. Bolaget som del i den kommunala organisationen      
   
Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin 
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja tillväxten i kommunen.   
   
Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare 
och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 9-10 §§ i kommunallagen. Förutom genom lag och 
författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen 
genom:   

   

- Gällande bolagsordning,   

- Gällande gemensam bolagspolicy,   
- Gällande ägardirektiv,  

- Av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget utfärdade 
särskilda direktiv,   

- Eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller 
moderbolaget och bolaget.   

   
I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna 
dokument, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.   
   
Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa 
inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.   
   
   
1.1 Moderbolagets roll           

   
Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och samordning av 
strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de 
avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. 
Styrfunktionen ska i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.   
   
   
1.2 Kommunstyrelsens roll   
               
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 9-10 §§ kommunallagen att ha uppsikt över 
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden 
som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.   
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1.3 Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter   
   
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.   
   
    

2. Bolagets syfte   
   
Kommunens ska äga bolaget bland annat för att bolaget på ett kostnadsoptimalt sätt ska 
tillhandahålla en god infrastruktur så att människor, näringsliv och organisationer kan 
bo, verka och utvecklas i Ulricehamns kommun.   
   
Bolaget ska   

- producera och distribuera energi med hög miljöprioritering,   

- svara för vatten- och avloppsförsörjningen,   

- svara för väghållning inklusive gång- och cykelvägar,    

- svara för avfallsverksamheten,   

- vara transportcentral inom kommunkoncernen samt utföra andra närliggande 
tjänster och entreprenader,   

- svara för utbyggnaden av ett fibernät d v s infrastruktur för datakommunikation, 

- anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för 
produktion och distribution av energi, va och datakommunikation samt att i 
förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom sitt 
verksamhetsområde.   

   
Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ulricehamns kommuns 
kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits av kommunfullmäktige. Bolaget ska 
verka för målet att kommunkoncernens verksamheter inte ska konkurrera med privat 
verksamhet.   
 
2.1 Miljö   
   
Bolaget ska verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar och 
reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas i syfte att nå ett 
miljömässigt uthålligt samhälle.   
   
    

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet   
   
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte 
och mål tillgodoses.   
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Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som 
framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv.   
   
Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta 
för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget.   
   
   

4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet   
   
Bolaget ska hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande.   
   
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända:   
   

- protokoll från bolagsstämma,   

- protokoll från styrelsesammanträde,   

- bolagets hel- och delårsrapporter,   

- revisionsberättelse,   

- granskningsrapport,   

- bolagets investeringsplaner.               
   
Härutöver ska löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till 
moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. Händelser av större vikt 
för bolagets verksamhet ska rapporteras omedelbart.   
   
Innehåller protokoll som ska översändas till moderbolaget uppgift av sådant slag att 
sådana uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, 
ska uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd 
vidtagits.   
   
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.   
   
VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens ledning kallar 
till.    
   
Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget ska bolaget 
lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagets 
styrelseordförande och VD ska fortlöpande informera styrelseordförande och VD i 
moderbolaget om bolagets verksamhet.   
    
Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende ska bolagets styrelse i 
förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.    
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4.1 Informationssammanträden   
   
Moderbolagets styrelse ska regelbundet sammanträffa med bolagets styrelse för utbyte 
av information och diskussion. Vidare ska fortlöpande utbyte ske om aktuella händelser 
och planer mellan bolagets ledning och moderbolagets ledning.   
   
   

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning   
   
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.   
   
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser   

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag,  

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,  

- stora investeringar.     
   
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att 
kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska samråd ske med 
kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska alltid underställas 
kommunfullmäktige.   
   
   

6. Ekonomi     
   
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska 
kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.   
   
Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för bolaget.    
   
Lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen gäller inte för energibolag. För 
bolagets övriga verksamheter gäller dessa principer.   
   
6.1 Avkastning   
   
Bolaget ska ha ett marknadsmässigt avkastningskrav baserat på totalt eget kapital. 
Avkastningskravet samt utdelning/koncernbidrag fastställs årligen i samband med 
kommunens budgetprocess.   
   
6.2 Lån och borgen   
   
Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen uttas med 
belopp som fastställts årligen i samband med kommunens budgetprocess. Vid borgen 
från Ulricehamns kommun uttas motsvarande marknadsmässig avgift.   
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7. Medelsförvaltning   
   
Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens internbank. Bolaget ska följa 
kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.   
   
Finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen.   
   
   
8. Lekmannarevisorer   
   
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget 
och för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för 
lekmannarevisorn och dess biträde.   
   
  

9. Personalpolitik   
   
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.   
   
Bolaget ska teckna branschspecifika kollektivavtal.   
   
Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd 
med moderbolagets ledning.   
   
Samråd med kommunens personalorgan ska ske i samband med förhandlingar om nya 
löneavtal.   
   
Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal 
fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande direktör.   
   
   

10. Styrelsearbetet   
   
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.    
   
Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.     
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Ägardirektiv för STUBO AB    
    
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av kommunfullmäktige den xx mars 2018, § x och fastställda av årsstämman den 
xx april 2018.    
    

    
1. Bolaget som del i den kommunala organisationen        
    
Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin 
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja tillväxten i kommunen.    
    
Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare 
och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 9-10 §§ i kommunallagen. Förutom genom lag och 
författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen 
genom:    

    

- Gällande bolagsordning,    

- Gällande gemensam bolagspolicy,   

- Gällande ägardirektiv,    

- Av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget utfärdade 
särskilda direktiv,    

- Eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller 
moderbolaget och bolaget.    

    
I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna 
dokument, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.    
    
Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa 
inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.    
    
1.1 Moderbolagets roll              

    
Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och samordning av 
strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de 
avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. 
Styrfunktionen ska i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.    
    
1.2 Kommunstyrelsens roll    
                    
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 9-10 §§ kommunallagen att ha uppsikt över 
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden 
som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.    
     
1.3 Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter    
    
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.    
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2. Bolagets syfte    
    
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.    
    
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att    

- främja bostadsförsörjningen i kommunen,     

- främja integration och social sammanhållning,   

- skapa trygga och hållbara boendemiljöer.    

    
Bolaget ska    

- ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokallägenheter och kollektiva 
anordningar. Bolaget ska vidare ha möjlighet att tillhandahålla 
serviceverksamhet för bolagets hyresgäster samt erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande i bolaget,    

- ha rätt att förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har 
anknytning till fastighetssektorn,    

- möta människors behov i olika skeenden i livet vid planering av bostäder,   

- aktivt arbeta för energieffektivisering av beståndet och fokusera på klimatsmarta 
bostäder, till exempel genom installation av solceller på tak,   

- medverka, i förhållande till sin marknadsandel av bostadslägenheter i 

Ulricehamns kommun, till anskaffning av bostäder för de behov som finns inom 

kommunens förvaltning,   

- medverka till brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.   

    
Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ulricehamns kommuns 
kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits av kommunfullmäktige.    
    
2.1 Miljö    
    
Bolaget ska verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar och 
reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas i syfte att nå ett 
miljömässigt uthålligt samhälle.    
     
    

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet    
    
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte 
och mål tillgodoses.    
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Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som 
framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv.    
    
Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta 
för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget.    
    
    

4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet    
    
Bolaget ska hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande.    
    
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända:    
    

- Protokoll från bolagsstämma,    

- Protokoll från styrelsesammanträde,    

- Bolagets hel- och delårsrapporter,    

- Revisionsberättelse,    

- Granskningsrapport,    

- Bolagets investeringsplaner.                    
    
Härutöver ska löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till 
moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. Händelser av större vikt 
för bolagets verksamhet ska rapporteras omedelbart.    
    
Innehåller protokoll som ska översändas till moderbolaget uppgift av sådant slag att 
sådana uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, 
ska uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd 
vidtagits.    
    
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.    
    
VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens ledning kallar 
till.     
    
Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget ska bolaget 
lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagets 
styrelseordförande och VD ska fortlöpande informera moderbolagets ledning om 
bolagets verksamhet.    
     
Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende ska bolagets styrelse i 
förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.      
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4.1 Informationssammanträden    
    
Moderbolaget ska regelbundet sammanträffa med bolagets styrelse för utbyte av 
information och diskussion. Vidare ska fortlöpande utbyte ske om aktuella händelser 
och planer mellan bolagets ledning och moderbolagets ledning.    
    
     

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning    
    
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.    
    
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser    

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag    

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet   - stora 
investeringar      

    
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att 
kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska samråd ske med 
kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska alltid underställas 
kommunfullmäktige.    
    
   

6. Ekonomi      
    
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska 
kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.    
    
Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för bolaget.     
    
Lokaliserings- och likställighetsprincipen gäller för bolagets verksamhet.     
    
6.1 Avkastning    
    
Bolaget ska över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets 
marknadsvärde.    
    
Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive 
ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet 
under perioden.    
    
Med marknadsvärde avses det beräknade marknadsvärde som kan motiveras med 
utgångspunkt från bolagets faktiska driftnetto. Det beräknade marknadsvärdet har 
bedömts uppgå till motsvarande nivå som det bokförda värdet på fastighetsinnehavet. 
Bedömningen vad gäller nivån på marknadsvärdet bör prövas löpande.    
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6.2 Lån och borgen    
    
Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen uttas med 
belopp som fastställts årligen i samband med kommunens budgetprocess. Vid borgen 
från Ulricehamns kommun uttas motsvarande marknadsmässig avgift.    
    
  
      

7. Medelsförvaltning    
    
Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens internbank. Bolaget ska följa 
kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.    
    
Finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen.    
    
    
   

8. Lekmannarevisorer    
    
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget 
och för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för 
lekmannarevisorn och dess biträde.    
    
    

9. Personalpolitik    
    
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.    
    
Bolaget ska teckna branschspecifika kollektivavtal.    
    
Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd 
med moderbolagets ledning.    
    
Samråd med kommunens personalfunktion ska ske i samband med förhandlingar om 
nya löneavtal.    
    
Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal 
fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande direktör.    
    
    

10. Styrelsearbetet    
    
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.     
    
Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.      
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Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)   
   
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat 
bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den xx mars 2018 § och fastställda av 
årsstämman den xx april 2018.  
   
   

1. Bolaget som del i den kommunala organisationen      
   
Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska utföra sin 
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja tillväxten i kommunen.   
   
Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare 
och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 – 10 §§ i kommunallagen. Förutom genom lag 
och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen 
genom:   

   

- Gällande bolagsordning,   

- Gällande gemensam bolagspolicy,   

- Gällande ägardirektiv,  

- Av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget utfärdade 
särskilda direktiv,   

- Eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller 
moderbolaget och bolaget.   

   
I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna 
dokument, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.   
   
Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa 
inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.   
   
 1.1 Moderbolagets roll            

   
Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och samordning av 
strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de 
avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv. 
Styrfunktionen ska i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.   
   
1.2 Kommunstyrelsens roll   
               
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 9-10 §§ kommunallagen att ha uppsikt över 
verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden 
som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.   
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1.3 Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter   
   
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.   
  
   
2. Bolagets syfte   
   
Bolaget har enligt bolagsordningen huvudsakligen till föremål för sin verksamhet att 
utveckla och samordna näringslivsservice, besöksnäring-, landsbygds- och 
handelsutveckling med syfte att främja tillväxten i kommunen inom berörda områden, 
såväl i centralorten som på landsbygden. Bolaget ska arbeta för att öka 
attraktionskraften för inflyttning gällande såväl boende som näringslivsetableringar. 
Bolaget ska äga, förvalta, bebygga, förvärva, utarrendera samt att avyttra fastigheter och 
lokaler i Ulricehamns kommun.  
  
Målen för bolagets verksamhet är följande:    
   

- Att skapa goda förutsättningar för utveckling/tillväxt genom marknadsföring 
och profilering av Ulricehamns kommun,   

- Att arbeta för fler företagsetableringar och en ökad inflyttning 

- Att främja näringslivet i kommunen genom en effektiv och rationell 
fastighetsförvaltning    

- Att ansvara för och samordna destinationsmarknadsföringen av Ulricehamns 
kommun i samarbete med berörda intressenter,  

- Att arbeta för samverkan mellan kommun och andra aktörer i de delar som 
ligger i linje med bolagets uppdrag att förstärka engagemanget för näringslivet, 
besöksnäring, evenemang, landsbygds- och handelsutveckling i hela kommunen 

- Att bedriva auktoriserad turistbyråverksamhet,   

- Att planera och initiera utvecklingen av turist- och besöksprodukter,   
   

Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ulricehamns kommuns 
kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits av kommunfullmäktige.   
   

   

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet   
   
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte 
och mål tillgodoses.   
   
Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som 
framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv.   
   
Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta 
för bolagets verksamhet ska vara vägledande för bolaget.   
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4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet   
   
Bolaget ska hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. 
Informationsskyldigheten innefattar följande.   
   
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända:   

- Protokoll från bolagsstämma,   

- Protokoll från styrelsesammanträde,   

- Bolagets hel- och delårsrapporter,   

- Revisionsberättelse,   

- Granskningsrapport,   

- Bolagets investeringsplaner.               
   
Härutöver ska löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till 
moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. Händelser av större vikt 
för bolagets verksamhet ska rapporteras omedelbart.   
   
Innehåller protokoll som ska översändas till moderbolaget uppgift av sådant slag att 
sådana uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, 
ska uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd 
vidtagits.   
   
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.   
   
VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens ledning kallar 
till.    
   
Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget ska bolaget 
lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagets 
styrelseordförande och VD ska fortlöpande informera styrelseordförande och VD i 
moderbolaget om bolagets verksamhet.   
   
Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende ska bolagets styrelse i 
förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.    
   
4. 1 Informationssammanträden   
   
Moderbolagets styrelse ska regelbundet sammanträffa med bolagets styrelse för utbyte 
av information och diskussion. Vidare ska fortlöpande utbyte ske om aktuella händelser 
och planer mellan bolagets ledning och moderbolagets ledning.   
   
    

  



   4   
  
5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning   
   
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas.   
   
      
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser:   
   

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag,   

- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, - stora 

investeringar.     

   
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att 
kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska samråd ske med 
kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska alltid underställas 
kommunfullmäktige.   
  
   

6. Ekonomi   
   
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska 
kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av 
ägandet.   
   
Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för bolaget.    
   
Projektstyrning ska tillämpas i verksamheten med tidsbaserat system och uppföljning.    
    
6.1 Avkastning      
   
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna 
fullfölja ägarens syfte med bolaget och att det ur en ekonomisk synpunkt sker på ett 
tillfredsställande sätt.   
    
6.2 Lån och borgen   
   
Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen uttas med 
belopp som fastställts årligen i samband med kommunens budgetprocess. Vid borgen 
från Ulricehamns kommun uttas motsvarande marknadsmässig avgift.   
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7. Medelsförvaltning   
   
Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens internbank. Bolaget ska följa 
kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.   
   
Finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen.   
   
   

8. Lekmannarevisorer   
   
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget 
och för biträdets arbete. Årsstämman fastställer varje år ersättning för 
lekmannarevisorn och dess biträde.   
   
   

 9. Personalpolitik   
   
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.   
   
Bolaget ska teckna branschspecifika kollektivavtal.   
   
Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd 
med moderbolagets ledning.   
   
Samråd med kommunens personalfunktion ska ske i samband med förhandlingar om 
nya löneavtal.   
   
Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal 
fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande direktör.    
   
  

10. Styrelsearbetet   
   
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.    
   
Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden.    



  

Bolagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag  
  
  
1. Allmänt  
  
Delar av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform. Det är därför naturligt att 
kommunens bolagsverksamhet samordnas med kommunens övriga verksamhet som en 
kommunkoncern. Kommunens bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag och 
måste dessutom anpassa verksamheten efter kommunallagen. Kommunallagen ställer 
bland annat krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som 
ägs och bedrivs i bolagsform.   
  
Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen Ulricehamns Stadshus AB ska 
vara att kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna 
service och tjänster och att därför samma principer som för annan kommunal verksamhet 
ska gälla om inte annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning d.v.s. 
   

 lokaliseringsprincipen   
 självkostnadsprincipen   
 likställighetsprincipen   

  
  
De kommunalt ägda bolagen representerar även stora tillgångar som kommunfullmäktige 
har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket kräver en löpande uppsikt över bolagens 
utveckling, resultat och ställning.  Ansvaret för denna löpande uppsikt över bolagen åvilar 
kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 - 10§§ kommunallagen. Det är också viktigt att skapa 
likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som Ulricehamns kommun äger 
och förvaltar oavsett den juridiska formen.  
  
I 10 kap 1-3 §§ kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala 
angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som 
överlämnas till bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen. Bolagen ska följa de 
kommunalrättsliga principerna som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Genom att 
använda och utveckla de formella styrinstrumenten, såsom bland annat bolagspolicy och 
ägardirektiv, i dialog med bolagens ledning, kan grunden läggas för en helhetssyn inom 
kommunkoncernen som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen 
utvecklas i önskad riktning.  
  
För delägda bolag gäller enligt 10 kap 4 § kommunallagen att kraven ska tillämpas i en 
omfattning som är rimlig med hänsyn till ägarförhållandena, aktieägaravtal och andra avtal, 
verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.   
  
  

2.  Syfte  
  
Bolagspolicyn beskriver de gemensamma förutsättningar som bolagen har att följa samt 
principer för ansvarsfördelning och befogenheter när kommunen äger bolag med 
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bestämmande inflytande. Syftet med bolagspolicyn är dels att förtydliga det gemensamma 
regelverket för att utveckla den kommunala verksamheten och att fastslå rollfördelningen 
mellan kommunen som ägare och bolagen, utifrån aktiebolagslagen och kommunallagen, 
dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen. Dokumentet ska tillsammans med 
övriga styrdokument vara ett verktyg för värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag.  
  
Syftet är också att i så hög grad som möjligt utveckla gemensamma förhållningssätt och en 
gemensam kultur. Dokumentet är bindande och ska i likhet med styrdokumenten 
bolagsordning och ägardirektiv antas på bolagens bolagsstämma.   
  
  

3. Bolagsformen  
  
Målet är att bolagen ska bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommunala 
bidrag och generera en skälig avkastning på insatt kapital. Undantag kan vara bolag där 
andra skäl än ekonomiska ligger till grund för bolagsformen.  
  
  

4. Ägarroll  
  
4.1 Kommunfullmäktige   
  
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har därigenom det yttersta 
ansvaret för kommunens bolag.  
  
Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen 10 kap 1-3 §§:   

• fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,  
• utse samtliga styrelseledamöter,  
• ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiellt slag eller 

av större vikt,  
• utse minst en lekmannarevisor.    

  
Kommunen som ägare utövar således formellt sin roll gentemot bolagen genom att:  

• fastställa bolagsordningar,  
• formulera direktiv,  
• utse styrelser samt ordförande och vice ordförande,  
• utse lekmannarevisorer,  
• utser och lämnar instruktioner för kommunens ombud via bolagsstämmor,  
• fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt innan beslut fattas av bolaget,  
• fullmäktiges ledamöter har rätt att ställa fråga till ordförande i kommunalt bolag. 
 
Därutöver har kommunen fastställt övergripande direktiv och riktlinjer som gäller 
generellt för kommunens verksamheter. Bolagen ska känna till dessa samt verka för att 
intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagens egna direktiv och 
riktlinjer.  
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Kommunfullmäktige utser ombud för kommunens aktier i moderbolaget och 
kommunfullmäktiges ordförande lämnar instruktion till hur ombudet ska rösta på 
bolagsstämman.   
  
4.2 Kommunstyrelsen  
  
Kommunstyrelsens roll är enligt 6 kap kommunallagen att leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs 
av kommunens bolag och göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån det 
kommunala ändamålet och de befogenheter som anges i bolagsordningen. Detta sker i 
samband med att bolagens årsredovisningar presenteras och bedömningen ska rapporteras 
till kommunfullmäktige i form av en sammanställd redovisning över hela 
kommunkoncernens verksamhet.  
  
Kommunstyrelsen lämnar information och uppdrag till moderbolagets styrelse och VD.  
  
4.3 Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB  
  
Genom en bolagskoncern med ett moderbolag blir det en mer aktiv ägarstyrning genom 
moderbolaget. Moderbolaget utgör en legal plattform i syfte att åstadkomma bättre 
verksamhetssamordning och ekonomiska fördelar av den totala kommunala organisationen.  
  
Styrelsen för moderbolaget utser ombud för kommunens aktier i dotterbolagen i Ulricehamns 
Stadshus AB-koncernen samt kommunens övriga delägda bolag och lämnar instruktion till 
hur ombuden ska rösta på bolagsstämma.   
  
4.4 Moderbolagets styrelse  
  
Förutom rollen som aktiv koncernstyrelse har moderbolagets styrelse uppgiften att vara 
samordnare av dotterbolagens mål och verksamhet i förhållande till den övriga kommunala 
koncernen. Moderbolagets styrelse är den viktigaste länken i styrprocessen mellan 
kommunen och bolagskoncernen. Det är genom dess agerande som kommunens planer och 
ambitioner kan konkretiseras i bolagssfären.  
  
Moderbolagets styrelse tar emot beslut från ägaren via bolagsstämman och i frågor som 
reglerats via direktiv, direkt från kommunstyrelsen.  
   
Moderbolagets styrelse kommunicerar med kommunstyrelsen och dotterbolagens styrelser 
med VD och via VD med bolagsorganisationen i övrigt.   
  
 4.5 Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen   

   
Styrelsen i Ulricehamns Stadshus AB bereder följande ärenden till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse:   
   

• bolagsordning för helägda bolag i Ulricehamns Stadshus AB-koncernen,   
• ägardirektiv för dotterbolag i Ulricehamns Stadshus AB-koncernen,  
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• frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som kommunfullmäktige 

har att ta ställning till,   
• underlag till kommunstyrelsens årliga bedömning av bolagens verksamhet. 

  
4.6 Bolagsstämman  
  
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren 
utövar sitt rättsliga inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att 
tillämpliga styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om, exempelvis bolagsordning, 
ägardirektiv och bolagspolicy, ska antas på bolagsstämman för att bli rättsligt bindande för 
bolaget.  
  
Årsstämman ska fastställa årsredovisningen (samt i tillämpliga fall koncernredovisningen) 
och besluta om hur bolagets vinst/förlust ska disponeras. Årsstämman ska även pröva frågan 
om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Stämmoombudet har till uppgift 
att företräda ägarens aktier på stämman.  
  
  

5. Formella styrdokument  
  
5.1 Bolagsordning  
  
Bolagsordningen är ett obligatoriskt dokument styrt av aktiebolagslagen. I bolagsordningen 
anges det kommunala ändamålet med verksamheten och de befogenheter som gäller vid 
uppdragets utförande. Det ska även anges att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan 
bolaget fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och att 
verksamheten bedrivs åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Ulricehamns kommuns 
kompetens. Bolagsordningen får inte ändras utan kommunfullmäktiges godkännande.  
  
5.2 Ägardirektiv  
  
Ägardirektivet är ett ensidigt riktat direktiv till bolaget från kommunfullmäktige om krav och 
förväntningar på bolaget. Ägardirektiv anger riktning och ramar för bolaget, med 
utgångspunkt i det kommunala ändamålet, kommunens vision och värdegrund samt 
uppdraget enligt planeringsdirektiv med budget. Ägardirektiv ska upprättas i samråd med 
bolagens ledning, beslutas på bolagsstämman och blir därigenom bindande för bolaget och 
dess ledning.  
  
Bolagspolicy och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud 
till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella, anger riktning, ramar och mål för 
det specifika bolaget med utgångspunkt för det kommunala ändamålet. Syftet med 
ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. 
Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag.  
  
Uppföljning av ägardirektiven innebär att bolaget i sin förvaltningsberättelse ska redogöra för 
hur bolaget utvecklas i förhållande till ägarens intentioner.  
  
Varje bolag ska i sina ägardirektiv ha en konkret beskrivning av ändamålet i  



  5 
  
  
bolagsordningen. Detta innebär en formulering av vilka motiv kommunen har som ägare för 
att bedriva verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget har att lösa och vilka 
restriktioner i verksamheten som ägaren vill ange.  
  
Ägardirektiven ska vara enkla och tydliga. Viktiga inslag i ägarstyrningen är ett aktivt 
styrelsearbete och förtroende mellan ägaren och av denne utsedda styrelsen. Ägardirektiven 
för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller 
ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsen svarar för att direktiv och företagspolicy är 
aktuella och föreslår eventuella förändringar för beslut i kommunfullmäktige.  
  
Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolag även gäller för dotterbolag.  
  
  
5.3 Informell styrning genom ägardialog  
  
Kommunens informella styrning av bolagen sker genom ägardialoger mellan Ulricehamns 
Stadshus AB och respektive dotterbolaget på det sätt som är bäst utifrån aktuell situation. 
Ägardialog kan ske i samband med Ulricehamns Stadshus AB:s styrelsemöten eller på annat 
sätt vid behov.   
   
Efter att kommunfullmäktige har fattat beslut om budget för nästkommande år 
sammankallar Ulricehamns Stadshus AB:s ordförande dotterbolagens ordförande, vice 
ordförande och VD för samråd kring de beslutade uppdragen och ramarna för bolagens 
verksamhet. Vid det mötet deltar även vice ordförande och VD för Ulricehamns Stadshus AB.  
  
Löpande under året sker koncernledningsmöten där VD för Ulricehamns Stadshus AB 
sammankallar dotterbolagens VD för samråd.  
  
  
6. Styrelsearbetet  
  
Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata bolagets 
och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. 
Kommunfullmäktige kan välja mellan en styrelse med representanter från de politiska 
partierna eller en styrelse med såväl ledamöter som representerar politiska partier som 
ledamöter som ytterligare tillför branschkompetens eller annan fackkompetens.  
  
Styrelserna i bolagen ska upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Häri innefattas roll- och 
ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör samt arbetsformer för styrelsen.  
Styrelsen skall utforma en särskild VD instruktion. I arbetsordningen för styrelsen ingår även 
att utforma ett årligt program för styrelsearbetet.  
  
6.1 Anställningsvillkor för ledning i kommunägda bolag   

   
Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande beslutas av styrelsen. 
För dotterbolagens styrelser gäller att samråd sker med moderbolagets ledning vid 
rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör. Styrelsen ska även 



  6
samråda med moderbolagets ledning avseende anställnings- och lönevillkor för verkställande 
direktör.  
  
6.2 Arvode och ersättningar  
  
Kommunfullmäktige fastställer grunder för arvode och andra ersättningar som ska utgå till 
styrelseledamöter ersättare samt de lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige. 
Dessa fastställs på årsstämman.   
  
6.3 Finansiell rapportering  
  
Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, 
delårsrapport och övrig information som ska lämnas till ägaren.  
  
Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är klar och tydlig, följer gällande 
regelverk och ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska läge och möjligheter. Bolagets 
finansiella rapportering ska vara i överensstämmelse med god redovisningssed.  
  
6.4 Intern kontroll  
  
Styrelsen skall årligen i en särskild rapport eller i annan skriftlig form lämna rapport till 
kommunstyrelsen gällande:  

  
• hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren 

beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den 
fungerat under senaste räkenskapsåret  

• hur bolagets risker bedömts och följts upp  
  
  
7. Kommunstyrelsens insyn och information  
  
Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och 
övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.   

På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagens 
verksamheter, om handlingarna inte är av en sådan beskaffenhet att bolagen på grund av 
reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar 
går via moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB enligt rådande koncernorganisation.   
 
 

8. Utdelning och koncernbidrag   
   

Kommunen får inte något koncernbidrag från de rörelsedrivande bolagen. Dessa lämnar i 
stället sådant bidrag eller utdelning till Ulricehamns Stadshus AB.   
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Styrelsen för Ulricehamns Stadshus AB föreslår nivå på koncernbidrag eller utdelning från de 
rörelsedrivande bolagen och koncernerna inom Ulricehamns Stadshus AB samt beslutar om 
skattemässiga dispositioner mellan bolagen inom bolagskoncernen.   
  
   
9. Policys och planer   
   
Bolagen ska följa av kommunfullmäktige utfärdade policys, riktlinjer och uppdrag som antas 
i samband med budget. Bolagen ska även följa av Ulricehamns Stadshus AB utfärdade 
riktlinjer, rutiner samt anvisningar och instruktioner.   

  
Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för kommunen och kommunens bolag.    

  
Bolagets penningflöde skall samordnas med kommunens internbank. Bolaget skall följa 
kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.   
   
Finansieringsfrågor skall samordnas inom koncernen.   

  
Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda gäller i sin helhet 
samtliga helägda alternativt att bolagens fastställda policy är inom ramen för kommunens 
policy.    

9.1 Upphandling   
   
I den mån detta låter sig göras skall bolaget medverka i samordning av kommunens och 
övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för 
inköpsverksamheten i Ulricehamns kommun som kommunfullmäktige fastställt.   
  
  

10. Arkiv   
   
Bolagen ska i sin verksamhet tillämpa kommunens arkivreglemente.   
    
   
11. Extraordinär händelse och höjd beredskap   
   
Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner, har Krisledningsnämnden 
rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska 
denna möjlighet till övertagande också gälla för bolagen.   
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12. Tvister  
  
Varje bolag ska vid kommuninterna avtal undvika skiljedomsklausuler. Vid tvister mellan 
kommunen och kommunalt bolag eller mellan de kommunala bolagen inbördes, ska parterna 
genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om samförstånd ej uppnås, 
rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till kommunstyrelsen för 
särskilt förlikningsförfarande.  
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§ 54/2018 
 

Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Hössna förskola 
Dnr 2016/394 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskola i Hössna, 
18,0 mnkr. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av förvärvad fastighet Hössna 1:26, 
till en förskola om 3,5 avdelningar med tillagningskök. Investeringen medför också att inhyrd 
modul kan sägas upp och kommunen får en långsiktigt hållbar lösning för förskoleverksam-
heten i Hössna. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns endast delvis avsatt i investeringsbudgeten för 2017 och 2018: 
 
Projektet kan delvis finansieras via följande investeringsanslag: 
 

- Avsatta medel för Förskola och skola för hela kommunen,        9,8 mnkr 
- Köp av och tillbyggnad förskola Hössna 2018,                               4,0 mnkr 

Summa        13,8 mnkr  
 
För att kunna genomföra projektet enligt aktuella förutsättningar krävs följaktligen att beslut 
fattas om att tillföra ytterligare 4,2 mnkr. Ett utökat anslag kan finansieras inom den 
lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Ordförandens förslag 2018-02-22 
2 Tjänsteskrivelse 2018-02-01 från servicechef 
3 Investeringskalkyl för om- och tillbyggnad av Hössna förskola 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskola Hössna, 18,0 mnkr kan delvis 
finansieras via följande investeringsanslag i investeringsbudgeten för 2017 och 2018: 
 

- Avsatta medel för Förskola och skola för hela kommunen          9,8 mnkr 
- Köp av och tillbyggnad förskola Hössna (2018)                             4,0 mnkr 

Summa        13,8 mnkr  
 
Återstående behov av finansiering, 4,2 mnkr, tillförs projektet. Anslaget kan finansieras inom 
den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskola Hössna, 18,0 mnkr kan delvis 
finansieras via följande investeringsanslag i investeringsbudgeten för 2017 och 2018: 
 

- Avsatta medel för Förskola och skola för hela kommunen          9,8 mnkr 
- Köp av och tillbyggnad förskola Hössna (2018)                             4,0 mnkr 

Summa        13,8 mnkr  
 
Återstående behov av finansiering, 4,2 mnkr, tillförs projektet. Anslaget kan finansieras inom 
den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-02-01 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
om- och tillbyggnad av Hössna förskola 
Diarienummer 2016/394, löpnummer 146/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskola i Hössna, 
18,0 mnkr. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av förvärvad fastighet Hössna 1:26, 
till en förskola om 3,5 avdelningar med tillagningskök. Investeringen medför också att inhyrd 
modul kan sägas upp och kommunen får en långsiktigt hållbar lösning för 
förskoleverksamheten i Hössna. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns endast delvis avsatt i investeringsbudgeten för 2017 och 2018: 
 
Projektet kan delvis finansieras via följande investeringsanslag: 
 

- Avsatta medel för Förskola och skola för hela kommunen,        9,8 mnkr 
- Köp av och tillbyggnad förskola Hössna 2018,                              4,0 mnkr 

Summa    13,8 mnkr  
 
För att kunna genomföra projektet enligt aktuella förutsättningar krävs följaktligen att beslut 
fattas om att tillföra ytterligare 4,2 mnkr. Ett utökat anslag kan finansieras inom den 
lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskola Hössna, 18,0 mnkr kan delvis 
finansieras via följande investeringsanslag i investeringsbudgeten för 2017 och 2018: 
 

- Avsatta medel för Förskola och skola för hela kommunen         9,8 mnkr 
- Köp av och tillbyggnad förskola Hössna (2018)                            4,0 mnkr 

Summa    13,8 mnkr  
 
Återstående behov av finansiering, 4,2 mnkr, tillförs projektet. Anslaget kan finansieras inom 
den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskola i Hössna, 
18,0 mnkr. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av förvärvad fastighet Hössna 1:26, 
till en förskola om 3,5 avdelningar med tillagningskök. Investeringen medför också att inhyrd 
modul kan sägas upp och kommunen får en långsiktigt hållbar lösning för 
förskoleverksamheten i Hössna. 
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Tidigare investeringsbeslut avseende förskolan i Hössna: 
 

 Enligt beslut § 236/2016 i Kommunstyrelsen 2016 beviljades förvaltningen 
investeringsmedel om 0,7 mnkr till projektering gällande förvärv och byggnation av 
förskola i Hössna. 

 Enligt beslut § 92/2017 i Kommunfullmäktige har kommunen förvärvat fastigheten 
Hössna 1:26 för 4,2 mnkr.  

 
Bygglov har beviljats enligt den nya detaljplanen och projektering pågår för att bygga om och 
bygga till förskolan i Hössna 1:26. Upphandling av mark pågår (under förutsättning att 
erforderliga beslut fattas) eftersom lekytan måste byggas ut innan till- och ombyggnation av 
lokalerna kan påbörjas.   
 
Ytorna som förändras framgår av nedanstående tabell, angivet i m2: 
 

Tillbyggnad 1,5 avd och personal 320 
Tillbyggnad tillagningskök 28 
Ombyggnad av WC m.m bef byggnad 20 
Förrådsbyggnader mm utvändigt 52 
Inglasade uteplatser  
Ombyggnad av WC m.m bef byggnad 20 
Ombyggnad storkök 66 

 
Ursprunglig kalkyl baserades på en tillbyggnad om 250 m2. Då jämfördes olika alternativ och 
relationen dem emellan. Nu är projekteringen nästan klar och en översiktlig kalkyl har tagits 
fram. Förändringar från ursprungskalkylen är att tillbyggnaden nu är 350 m2 och att lekytan 
har utökats med 500 m2. Det krävs även en del ombyggnader av befintlig byggnad. 
Förändringarna påverkar kalkylen med över 3 mnkr. Förvaltningen har valt att projektera 
fram handlingar enligt generalentreprenad för att få större kontroll på entreprenaden och 
slutprodukten. Detta blir något dyrare i projekteringsskedet men bedöms sannolikt mer 
kostnadseffektivt när entreprenaden skall upphandlas. 
 
Förvaltningen har ansökt om bidrag om 2,0 mnkr från Boverket gällande förskolans utemiljö. 
Vid ett avslag hos Boverket kommer hela kostnaden för lekytan, totalt ca 4,0 mnkr, att 
belasta projektet. Bedömningen avseende det aktuella projektet förutsätter att bidrag erhålls. 
I annat fall kommer projektet att fördyras med 2,0 mnkr. Förvaltningens bedömning är att 
Boverket kommer bevilja bidrag. 
 
Det saknas medel i investeringsplanen för att genomföra projektet fullt ut enligt ovan angivna 
förutsättningar. För att genomföra projektet krävs tillkommande finansiering med 4,2 mnkr.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns endast delvis avsatt i investeringsbudgeten för 2017 och 2018: 
 
Projektet kan delvis finansieras via följande investeringsanslag: 
 

- Avsatta medel för Förskola och skola för hela kommunen        9,8 mnkr 
- Köp av och tillbyggnad förskola Hössna 2018                              4,0 mnkr 

Summa    13,8 mnkr  
 
För att kunna genomföra projektet enligt aktuella förutsättningar krävs följaktligen att beslut 
fattas om att tillföra ytterligare 4,2 mnkr. Ett utökat anslag kan finansieras inom den 
lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
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Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl för om- och tillbyggnad av Hössna förskola 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 33 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Om- och tillbyggnad av Hössna förskola 486 18 000
Objektnummer:

5 747

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

18 000 18 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 18 000 0 0 0 0 0 18 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 200 200 200 200 200 200 1 200
Avskrivningar 545 545 545 545 545 545 3 273
Internränta 306 297 287 278 269 260 1 697
Summa kapitalkostnader 851 842 833 824 814 805 4 970
Summa kostnader 1 051 1 042 1 033 1 024 1 014 1 005 6 170
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 1 051 1 042 1 033 1 024 1 014 1 005 6 170

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§ 55/2018 
 

Ombudgetering av investeringsanslag 2017 
Dnr 2018/99 
 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2018 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 68,1 mnkr till 2018 års investeringsbudget. 
 
Den totala investeringsbudgeten 2017 har uppgått till 204,5 mnkr. Av detta har 140,8 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2017-12-31 uppgår följaktligen till 63,7 mnkr. 
 
Att beloppet som föreslås ombudgeteras överskrider ej förbrukade medel beror på att ett 
antal projekt som redovisar underskott mot budget inte är aktuella för ombudgetering 
eftersom de har avslutats under 2017. 
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2018 kommer 
att uppgå till 230,4 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

1 Ordförandens förslag 2018-02-22 
2 Tjänsteskrivelse 2018-02-01 från ekonomichef 
3 Ombudgetering investeringsanslag 2017 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2017 till 2018 fastställs enligt redovisat underlag.  
 
Av ej förbrukade medel från 2017 ombudgeteras totalt 68,1 mnkr till 2018 års 
investeringsbudget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2017 till 2018 fastställs enligt redovisat underlag.  
 
Av ej förbrukade medel från 2017 ombudgeteras totalt 68,1 mnkr till 2018 års 
investeringsbudget. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-02-01 

Tjänsteskrivelse - ombudgetering av 
investeringsanslag 2017 
Diarienummer 2018/99, löpnummer 410/2018 
 
Sammanfattning 
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, 
föreslås ombudgeteras till 2018 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. 
Ombudgetering föreslås ske med totalt 68,1 mnkr till 2018 års investeringsbudget. 
 
Den totala investeringsbudgeten 2017 har uppgått till 204,5 mnkr. Av detta har 140,8 mnkr 
förbrukats. Ej förbrukade medel per 2017-12-31 uppgår följaktligen till 63,7 mnkr. 
 
Att beloppet som föreslås ombudgeteras överskrider ej förbrukade medel beror på att ett 
antal projekt som redovisar underskott mot budget inte är aktuella för ombudgetering 
eftersom de har avslutats under 2017. 
 
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2018 kommer 
att uppgå till 230,4 mnkr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ombudgetering av investeringsanslag från 2017 till 2018 fastställs enligt redovisat underlag.  
 
Av ej förbrukade medel från 2017 ombudgeteras totalt 68,1 mnkr till 2018 års 
investeringsbudget. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Ombudgetering investeringsanslag 2017 
 
Beslut lämnas till 
Sektorschefer 
Ekonomichef 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
  
  



OMBUDGETERING AV INVESTERINGSANSLAG 2017 – UNDERLAG 

Projekt Nettobudget Nettoutfall Avvikelse Ombudgetering Motivering/kommentar 

Belopp i tkr           

 

Pågående projekt 
      

MSB      

41004 Trafiksäkerhetsförbättr åtgärd 520 296 224 224 
Gångfartsområde Bogesundsskolan, övergångställe 
Ulricaskolan 

41006 Upprustning gator 1 025 1 047 -22 0   

41245 Bro över Ätran, Boråsvägen Ulr 13 316 11 073 2 244 900 Kvarstående fakturor  

41250 Åtgärder på broar 2 436 2 473 -38 0   

41252 Ny lokalgata Bergsryd, U-hamn 500 283 217 0   

41254 GC-väg Boråsvägen 850 558 292 292 Arbete pågår, linjemålning mm 

41503 Trafiklösning Marknadsplatsen 500 18 482 482 Arbete pågår, konsultkostnader, projektering 

43103 Utbyggnad vägbelysning 2017 4 800 4 403 397 397 Arbete pågår, projekt klart 2018 

43104 Belysning GC-väg Prången 600 162 438 438 Arbete pågår, projekt klart 2018 

44102 Offentl lekplatser-upprustning 839 322 517 517 Påbörjade arbeten med gamla vändskivan och 
vattenspel vid sparbanken har inte hunnit färdigställas. 

44133 Norra stranden-park/gc-väg 63 87 -25 0   

51507 Frölunda 1:3 1:6 1:7 4 000 4 000 0 0   

51508 Duvered 5:2 9 000 9 000 0 0   

51902 Övre Villastaden,  gata mm 357 0 357 357 
Arbete pågår, toppbeläggning kvar, avvaktar utbyggnad 
av bostäder 

52302 Hester,utbyggnad industrigata 1 635 1 291 344 344 Arbete pågår, projekt klart 2018 

52402 Rönnåsen etapp 1,industrigata 4 085 808 3 276 3 276 
Arbete pågår, anläggning av stenmurar, trädplantering, 
staket mm 

52502 Stadskogen, expl. omr 937 39 897 897 
Arbete pågår, toppbeläggning, grönytor, avvaktar 
utbyggnad bostäder 

52702 Vist industriomr. lokalgata 537 14 523 200 Arbete pågår, toppbeläggning 

52802 Ubbarp 8:20-ridvägar,belysn mm 615 0 615 615 Arbete pågår, avvaktar etablering av ICA 

52902 Vist 10:25-gata,dike,ridväg mm 1 710 1 367 343 343 Arbete pågår, bullervall, övergångställe mm 

52903 Vist 10:2 industrigata 1 300 90 1 210 700 Arbete pågår, toppbeläggning och kommande fakturor 

53002 Svalan-gc-väg, p-plats,gupp mm 510 16 494 494 Arbete ska påbörjas, projekt klart 2018 

76010 Ärendehanteringssystem för MSB 1 000 177 823 823 Pågående 

            



Projekt Nettobudget Nettoutfall Avvikelse Ombudgetering Motivering/kommentar 

Belopp i tkr           

 
Fastighet           

48218 Ombyggnad reception Stadshuset 1 622 2 778 -1 156 0   

48219 Ombyggnation Rum för alla 4 500 7 078 -2 578 0   

48367 Bogesundsskolan,ombyggn kök mm -1 182 94 -1 276 0   

48373 Gällstad skola energieffektiv. 1 480 408 1 072 1 072 Pågående 

48374 Tingsholmsgymn. energieffektiv 1 184 0 1 184 1 184 Pågående 

48375 Ytterbelysn skolgård mm,utbyte 641 152 489 489 Pågående 

48379 Hökerums skola, om-/tillbyggn 14 636 14 977 -341 0   

48380 Bogesundsskolan-fritids/fsk 4 380 5 334 -954 0   

48381 Kvarnlyckan-ombyggnad kök 25 459 -434 0   

48382 Uppr. skolgård Timmele skola 1 480 3 572 -2 092 0   

48383 Hössna förskola 4 900 4 425 475 475 Pågående 

48385 Ny förskola i centralorten 500 206 294 294 Pågående 

48386 Hökerums skola, skolgård 2 000 203 1 797 1 797 Pågående 

48387 Musikskola ombyggnad 250 51 199 199 Pågående 

48388 Tillgänglighetsanp.-Ulrika 300 410 -110 0   

48389 Etabl. temporära försk.lokaler 1 200 986 214 214 Pågående 

48390 Tre rosors förskola, ombyggn. 500 529 -29 0   

48391 Tillgänglighetsanp. Tingsholm 1 200 484 716 716 Pågående 

48392 Tillbyggnad Förskolan Hökerum 300 38 262 262 Pågående 

48434 Ekero, brandskyddsåtgärder 870 652 219 219 Pågående 

48435 Ungbo, energieffektivisering 300 124 176 176 Pågående 

48436 URC, energieffektivisering 500 35 465 465 Pågående 

48437 Arbetsmiljöåtg. Ulrikaskolan 1 050 1 482 -432 0   

48438 Gruppbostad Gunnarshill 0 49 -49 0   

48439 Gruppbostad Villagatan 4 565 6 537 -1 971 0   

48441 URC-konvertering strömförsörjn 722 0 722 722 Pågående 

48443 Arbetsmiljö skolor 550 271 279 279 Pågående 

48444 Lokalanp Ungbo URC Junibacken 400 253 147 147 Pågående 

48445 Ombyggn centralarkiv 200 147 53 53 Pågående 

48446 Förstudie omb gruppbostäder 500 11 489 489 Pågående 



Projekt Nettobudget Nettoutfall Avvikelse Ombudgetering Motivering/kommentar 

Belopp i tkr           

      

48513 Återströmningsskydd, install. 750 50 700 700 Pågående 

48520 Komponent-fastighetsunderhåll 16 017 9 450 6 567 6 567 Ca 6 mnkr avser ombyggnation på Ryttershov, övrigt 
avser arbeten enligt antagen underhållsplan 

48718 Ishallen energieffektivisering 186 108 78 0   

48721 Stadsbibliotek 13 000 12 022 978 978 Pågående 

48722 Förrådsbyggnad Lassalyckan 672 105 567 567 Pågående 

49429 Projektering Sim & sporthall -92 411 -503 0   

49503 Brygga, hamnen Ulricehamn 0 183 -183 0   

            

Kultur och Fritid           

49505 Konstsnöanläggning, utbyggnad 422 551 -130 0 Avslutat 

49506 Skidstadion-belysning, spår mm 2 015 2 393 -378 0 Avslutat 

49507 Traktor, Lassalyckan 428 428 0 0 Avslutat 

49508 Byte konstgräs multisportarena 100 121 -21 0 Avslutat 

49509 Snölagringsplats 500 493 7 0 Avslutat 

      

Lärande      
73007 Gemensamt elevregistersystem 1 102 84 1 018 1 018 Projektet fortsätter under 2018. 

73252 Inventarier barn- o elevhälsa 224 59 165 165 Avser inköp av möbler och andra inventarier inom 
verksamheten. 

73254 Inventarier sektor lärande 2 028 1 494 533 533 Avser inköp av möbler och andra inventarier inom 
verksamheten. 

73258 Inv. temporära förskolelokaler 500 376 124 124 Avser inköp av möbler och andra inventarier inom 
verksamheten. 

73499 Inventarier Tingsholm 330 206 124 124 Avser inköp av möbler och andra inventarier inom 
verksamheten. 

      

Välfärd      

73255 Inventarier sektor välfärd 690 724 -34 0 Avslutat 

74002 Inventarier B&K 550 588 -38 0 Avslutat 

74003 Inventarier FN 195 66 129 0 Avslutat 

74006 Inventarier IFO 65 0 65 0 Avslutat 

74011 Inventarier Wallenqvistgatan 500 310 190 0 Avslutat 



Projekt Nettobudget Nettoutfall Avvikelse Ombudgetering Motivering/kommentar 

Belopp i tkr           

      

74012 Inventarier Jkpgvägens boende 300 357 -57 0 Avslutat 

      

Övrigt      
72101 Nytt ärendesystem 94 0 94 94 Avser ej ännu levererad restpunkt i projektet som 

leverantören av Ephorte ska färdigställa. Det är således 
en betalpunkt vi håller inne på till leverans är färdig. 

72562 Ny extern webb 0 0 0 0 Avslutat 

72564 E-tjänster och e-plattform 600 0 600 600 Projekt som löper hela 2018 och 2019. Dessa medel är 
från "extern webb", se nedan. 

73256 Inventarier sektor service 500 432 68 0 Avslutat 

73257 Inventarier Rum för fler 2 000 1 402 598 598 Medlen kommer att tas i bruk för fortsatta inköp av 
inventarier på URC under 2018. Projektet var planerat 
att löpa 2016-2017. Då ombyggnationen av Jägaregatan 
1 blev större än beräknat drogs tiden ut för kontorsflytt. 

72563 IT-investeringar 19 300 18 335 965 965 Pågående 

48801 Installationer kök 1 000 795 205 0 Avslutat 

            

Summa pågående projekt 164 680 140 810 23 871 33 584   

      

      

Projekt enligt plan 2016-2017 som ännu 

inte är beslutade      

Förskola Hössna (fsk hela kommunen) 9 800 0 9 800 9 800   

Tre rosor förskola 8 500 0 8 500 8 500   

Ombyggnad Musikskola 4 750 0 4 750 4 750   

Ny förskola centralorten 2 500 0 2 500 2 500   

Reservkraft URC 3 000 0 3 000 3 000   

Centralarkiv 1 800 0 1 800 1 800 Arbete pågår. 

Ombyggnation av äldreboende (Ekero Etapp 1) 1 000 0 1 000 1 000   

Tillbyggnad sophus Ryttershov 600 0 600 600   

Ny lokal räddningstjänsten Hökerum 500 0 500 0   

Detaljplan Ubbarp 8:20, Vist 10:25, Svalan 165 0 165 0   

Detaljplaner 3 000 0 3 000 0   



Projekt Nettobudget Nettoutfall Avvikelse Ombudgetering Motivering/kommentar 

Belopp i tkr           

      

Div gator relaterade till RV 40 1 000 0 1 000  1 000   

Ny extern webb 1 652 0 1 652 0   

Brygga funktionsnedsatta 200 0 200 200 Skall utföras 2018 

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar 1 150 0 1 150 1 150   

Ej kända projekt 50 0 50 0   

Div Projekteringar 200 0 200 200   

      

Summa projekt ej beslutade 39 867 0 39 867 34 500   

      

TOTALT 204 547 140 810 63 738 68 084   
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§ 56/2018 
 

Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 
Dnr 2018/104 
 
 
Sammanfattning 
Den 21 och 22 januari 2017 genomfördes världscuptävlingen i längdskidor på Lassalyckans 
idrotts- och friluftsområde. Detta arrangemang föll mycket väl ut och Ulricehamn Ski Event 
AB (USE) kommer därför att anordna ytterligare en världscuptävling den 26 och 27 januari 
2019. 
 
Under 2018 behöver investeringar i anläggningen göras som, dels är kopplade till det 
kommande arrangemanget, dels till sedvanliga standardförbättringar. För investeringar i 
anläggningen som är arrangemangsspecifika kommer en medfinansiering från USE att ske. 
Denna medfinansiering regleras i ett avtal som upprättats efter förhandlingar med USE. I 
bilaga 3 till avtalet regleras förutsättningarna för världscuptävlingens genomförande.  
 
Den sammanlagda investeringen i anläggningen uppgår till 6,6 mnkr, varav USE 
medfinansierar 1,1 mnkr enligt avtalet. En investeringsansökan kommer att upprättas som ett 
eget ärende för behandling under förutsättning att avtalet godkänns. 
 
Beslutsunderlag 

1 Ordförandens förslag 2018-02-22 
2 Tjänsteskrivelse 2018-02-07 från kommunchef 
3 Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 
4 Bilaga 1 till avtal världscup 2019 
5 Bilaga 2 till avtal världscup 2019 
6 Bilaga 3 till avtal världscup 2019 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Avtal med Ulricehamn Ski Event AB jämte bilaga 1-3 godkänns.   
 
Protokollsanteckning 
Jan-Olof Sundh (V) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen av 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Avtal med Ulricehamn Ski Event AB jämte bilaga 1-3 godkänns. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-02-07 

Tjänsteskrivelse Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 
Diarienummer 2018/104, löpnummer 497/2018 
 
Sammanfattning 
Den 21 och 22 januari 2017 genomfördes världscuptävlingen i längdskidor på Lassalyckans 
idrotts- och friluftsområde. Detta arrangemang föll mycket väl ut och Ulricehamn Ski Event 
AB (USE) kommer därför att anordna ytterligare en världscuptävling den 26 och 27 januari 
2019. 
 
Under 2018 behöver investeringar i anläggningen göras som, dels är kopplade till det 
kommande arrangemanget, dels till sedvanliga standardförbättringar. För investeringar i 
anläggningen som är arrangemangsspecifika kommer en medfinansiering från USE att ske. 
Denna medfinansiering regleras i ett avtal som upprättats efter förhandlingar med USE. I 
bilaga 3 till avtalet regleras förutsättningarna för världscuptävlingens genomförande.  
 
Den sammanlagda investeringen i anläggningen uppgår till 6,6 mnkr, varav USE 
medfinansierar 1,1 mnkr enligt avtalet. En investeringsansökan kommer att upprättas som ett 
eget ärende för behandling under förutsättning att avtalet godkänns. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avtal med Ulricehamn Ski Event AB jämte bilaga 1-3 godkänns.   
 
 
Ärendet 
Den 21 och 22 januari 2017 genomfördes en världscuptävling i längdskidor på Lassalyckans 
idrotts- och friluftsområde och arrangemanget föll mycket väl ut. USE kommer därför att 
anordna ytterligare en världscuptävling den 26 och 27 januari 2019. 
 
Under 2018 behöver investeringar i anläggningen göras som, dels är kopplade till det 
kommande arrangemanget, dels till sedvanliga standardförbättringar. Förhandlingar har 
förts med USE och resulterat i att investeringar i anläggningen som är 
arrangemangsspecifika kommer att medfinansieras av USE. Denna medfinansiering regleras 
i ett avtal. 
 
En förbättring och utbyggnad av anläggningen planeras enligt följande. 
- Ny slinga, Väggen, cirka 700 meter,   
- Ryckåsen, ny publiktunnel och utjämning av mark,   
- Publikgenomgång vid Torget,   
- Nytt spår med backe, hyllan mot publiktunnel,   
- Utbyggnad konstsnösystem, Väggen, Ryckåsen, Hyllan.   
 
Den sammanlagda investeringen i anläggningen beräknas uppgå till 6,6 mnkr, varav USE 
medfinansierar 1,1 mnkr. En investeringsansökan kommer att upprättas som ett eget ärende 
för behandling under förutsättning att avtalet godkänns. 
 



  2018/104, 497/2018 2(2) 

I avtalet med USE regleras även ersättningen till kommunen för ökade driftskostnader som 
uppstår som en följd av investeringen i anläggningen. USE kommer att erlägga en ersättning 
baserad på erhållna biljettintäkter och ekonomiskt resultat. 
 
Vidare regleras förutsättningarna för världscuptävlingens genomförande i bilaga 3 till avtalet. 
Av denna bilaga framgår åtaganden för respektive part. 
 
Beslutsunderlag 

1 Förtydligande information avseende avtalet med Ulricehamn Ski Event AB 
2 Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 
3 Bilaga 1 
4 Bilaga 2 
5 Bilaga 3 

 
 
Beslut lämnas till 
Ulricehamn Ski Event AB 
Kommunchef    
Ekonomichef 
Servicechef 
   
 
 
 
 

Håkan Sandahl Isabelle Wikström 
Kommunchef Servicechef 
  
 Niklas Anemo 
 Ekonomichef 
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Avtal Världscup 2019    

Avtal FIS Cross Country World Cup Ulricehamn   

2019   

Mellan Ulricehamns kommun, org nr 212000-1579, 523 86 Ulricehamn, nedan kallad   

Kommunen och Ulricehamn Ski Event AB, org nr 559031-6112, Idrottsgatan 8, 523 33 

Ulricehamn, nedan kallad USE, träffas följande avtal om tävlingsarrangemanget FIS Cross 

Country World Cup Ulricehamn 2019, nedan kallad Världscupen.   

Bakgrund   

   

USE är arrangör av Världscupen i längdskidåkning i Ulricehamn. Den 21 och 22 januari 2017 

genomförde USE en av de planerade världscupdeltävlingarna i Ulricehamn och 

arrangemanget föll mycket väl ut. Då det första arrangemanget genomfördes på ett 

professionellt sätt, har FIS beslutat att Ulricehamn får anordna ytterligare en 

världscuptävling den 26 – 27 januari 2019. Ulricehamn står med i FIS långtidskalender även 

2021.  

USE kommer i samband med de arbeten som ska genomföras på Lassalyckan inför 

Världscupen 2019, vara med och finansiera investeringar i Lassalyckans anläggning i de delar 

som kan kopplas till arrangemanget.       

Detta avtal reglerar parternas ersättning, kostnader och intäkter hänförliga till 

arrangemanget. Ytterligare förutsättningar för genomförandet regleras i bilaga 3 till detta 

avtal.   

 

§ 1 Åtagande Kommunen    

Kommunen genomför en förbättring och utbyggnad av anläggningen enligt följande (se 

bilaga 1). 

 

- Ny slinga, Väggen, cirka 700 meter,   

- Ryckåsen, ny publiktunnel och utjämning av mark,   

- Publikgenomgång vid Torget,   

- Nytt spår med backe, hyllan mot publiktunnel,   

- Utbyggnad konstsnösystem, Väggen, Ryckåsen, Hyllan.   

   

Kostnaderna för dessa arbeten beräknas uppgå till 6,6 mnkr. Kostnaderna fördelas enligt 

följande.   

     

- Markarbeten  cirka 1 mnkr, Väggen, Ryckåsen, Hyllan  

- Tunnlar   cirka 1,5 mnkr, Ryckåsen, Hyllan, Torget  

- Konstsnösystem  cirka 3,5 mnkr, Väggen, Ryckåsen, Hyllan  

         Totalt cirka        6 mnkr   
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Avtal Världscup 2019    

Inkl. 10 % oförutsett                                     6,6 mnkr   

   

Alla arbeten på anläggningen bestäms, projekteras, beställs och utförs genom Kommunens 

försorg. Om USE begär att ytterligare åtgärder ska utföras, utöver de ovan redovisade, 

kommer USE att direktdebiteras denna kostnad.   

   

§ 2 Åtagande USE   

a) Investering   

USE medfinansierar en utbyggnad av anläggningen genom ett bidrag till Kommunen om 1,1 

mnkr som en del av den sammanlagda investeringen om 6,6 mnkr. Bidraget erläggs till 

Kommunen efter anfordran i samband med att arbetena utförs, dock senast den 30 

september 2018.      

   

b) Drift   

Erläggande av ersättning till Kommunen   

Efter att världscuptävlingen genomförts ska USE erlägga en ersättning till Kommunen som 

utgör USEs andel av finansieringen av Kommunens årliga kostnader till följd av investeringar 

och ökade driftkostnader för anläggningen och evenemanget. Ersättningen utgör även avgift 

för markupplåtelse och hyra för de lokaler som används.   

   

Ersättningsnivå   

Ersättningen till Kommunen ska baseras på erhållna biljettintäkter. Kommunen erhåller 20 

% av samtliga sålda entréavgifter (brutto) till tävlingen. Med entréavgifter avses samtliga 

förköp av biljetter samt entréavgifter som erläggs direkt vid tävlingsdagarna. Samtliga 

biljetter är exklusive kostnader för VIP-arrangemang.   

Övriga publikintäkter tillkommer USE.   

Maximal ersättningsnivå   

Utöver erhållna biljettintäkter är ersättningen till Kommunen även beroende av USEs 

ekonomiska resultat. USEs planering och genomförande av arrangemanget sträcker sig över 

två år. Den maximala ersättningsnivån till Kommunen för arrangemanget i januari 2019 ska 

därför baseras på USEs samlade ekonomiska resultat enligt fastställd resultaträkning för 

perioden 2017-06-01—2019-05-31 (ER 2017/2019).   

   

Den maximala ersättningsnivån beräknas med utgångspunkt i nedanstående förutsättningar:   

- Ersättning utgår ej om ER 2017/2019 understiger 1,0 mnkr   

- Ersättningen till Kommunen ska uppgå till 50 % på den del av ER 2017/2019 som 

överstiger 1,0 mnkr   

- Timersättning till föreningar överstigande 1,6 mnkr ska inte beaktas i ER 2017/2019   

- Eventuella bokslutsdispositioner inklusive uppskjuten skatt ska inte beaktas i ER 

2017/2019   

Ersättningen enligt ovanstående erläggs till Kommunen utan anfordran senast den 30 

september 2019.   
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§ 3 Överlåtelse   

Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas till annan utan motpartens 
godkännande.   

 

§ 4 Samråd mellan parterna   

Parterna skall samråda om genomförandet av världscuptävlingen och tävlingens ekonomi. 
Fastställd budget och fortlöpande prognoser ska delges Kommunen. USE ska vid dessa 
samrådsmöten löpande redovisa den ekonomiska utvecklingen. Kommunen kallar till dessa 
samrådsmöten.   

 

§ 5 Avtalstid m.m.   

Detta avtal gäller från dess undertecknande till den 30 september 2019 och upphör utan 
föregående uppsägning.    

 

§ 6 Utebliven tävling   

Om världscuptävlingen inte kan genomföras på grund av någon händelse part inte råder över, 
utgår inte någon ersättning enligt 2b §. Ersättning enligt 2 a § erläggs oavsett om 
världscuptävlingen kan genomföras eller inte.    

  

§ 7 Tvist   

 Tvist skall avgöras vid allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.   

    
 
§ 8 Avtalsexemplar   
   
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.   
    

 

Ulricehamn 2018-         Ulricehamn 2018-   

För Ulricehamns kommun       För Ulricehamn Ski Event AB    
   

________________       ________________    
Mattias Josefsson                            Johan Falk 

Kommunstyrelsens ordförande                                          VD   
   
   

________________       ________________    

Håkan Sandahl                           Karl-Erik Claesson    

Kommunchef                               Styrelseordförande 



Bilaga 1 
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Bilaga 3 till avtal FIS Cross Country World Cup 

Ulricehamn 2019 
 

Förutsättningarna för Världscupens genomförande regleras i denna bilaga. Parternas ersättning, 

kostnader och intäkter hänförliga till arrangemanget regleras i Avtalet. 

 

 

§ 1 Åtagande Kommunen 

 

Kommunen ställer Lassalyckans idrotts- och friluftsområde till förfogande för USE under 

tidsperioden måndag 21 januari - måndag 28 januari 2019 för förberedelser inför 

världscuptävlingen. Arrangören har, efter kontakt med Kommunen, rätt att tidigarelägga 

utförandet av särskilda åtgärder såsom exempelvis uppsättning av läktare. Under tävlingsdagarna 

den 26 – 27 januari 2019 får området stängas av i sin helhet för allmänheten. Vissa ytor och 

lokaler kommer att behövas under kortare period än som angivits ovan.  

 

Kommunens ställer följande ytor och lokaler till USEs förfogande:  

 Lassalyckans idrotts- och friluftsområde (se bif. karta bilaga 2) samt erforderlig mark för 

skidspår.  

 Dusch och omklädningsrum i de av kommunen ägda lokalerna i området, (se bifogad 

karta bilaga 2)  

 Samtliga toaletter på området i de av kommunen ägda lokalerna. 

 En (1) toalettvagn med fyra (4) toaletter som kommunen tillhandahåller och ställer upp på 

anvisad plats från USE. USE ombesörjer tömning och städning av vagnen.  

 Kommunen lånar ut 15 bord och 90 stolar till USE. IP Skogen mål- och sekretariatvagn 

finns även att tillgå. 

 

Kommunen ansvarar för att: 

 

1. Tillhandahålla en personal som under ordinarie arbetstid utför pistning av skidspår. 

Kommunens maskiner, spårmaskinen Pisten Bully, spårmasen och kompaktor 300, får tas 

i anspråk av USE och driften bekostas av Kommunen. Maskiner som behöver hyras in 

utöver Kommunens ordinarie bestånd bekostas helt av USE. Kostnader för bränsle som 

ligger över normalförbrukning kommer debiteras USE. Vad normalförbrukning är 

beslutas gemensamt vid avstämningsmöte, senast 31 oktober 2018. 

 

2. Snöröjning och sandning av de vägar och parkeringar som kan hänföras till Kommunens 

egen verksamhet sker i sedvanlig omfattning. 

 
3. Städning av dusch och omklädningsrum och av samtliga toaletter på området sker i de av 

kommunen ägda lokalerna före och efter tävlingarna.  

 

4. Materiel som tillhör skidstadion finns till tävlingens förfogande, såsom staket och 

liknande. 

 

5. Sophantering enligt kommunens normala åtaganden. sker 
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6. Standardförbrukning av el samt data inom Lassalyckans idrotts- och friluftsområde. 

Förbrukning som är över standardförbrukning bekostas av USE. Vad som är 

standardförbrukning beslutas gemensamt vid avstämningsmöte, senast 31 oktober 2018. 

 
7. Genomföra den officiella invigningen. Invigningen kommer att vara belagd i Ulricehamns 

stadskärna och vara kostnadsfri för samtliga besökare.   

 

8. Om Kommunens resurser ytterligare behöver tas i anspråk, ska samråd ske med 

fritidsenheten eller andra berörda enheter.  

 

9. Om förändringar i gemensamma åtgärdsplanen sker efter den 31 oktober 2018 ska dessa 

bekostas av den part som begär dem.  

 

 

§ 2 Åtagande USE 

 

USE är arrangör av Världscupen. USE ansvarar därmed för tävlingarnas genomförande. 

 

USE bekostar de skador som uppstår under tävlingarna på utlånat material och upplåten mark 

inom Lassalyckans idrotts- och friluftsområde. Det ankommer på USE att utforma särskilda 

interna rutiner i syfte att utlånad materiel och mark återställs i oskadat skick. USE ska ha 

erforderliga försäkringar.  

 

USE bekostar och ansvarar för: 

 

1. All sophantering utöver Kommunens normala åtaganden. 

 

2. Att städning och tillsyn av lokaler som anges under § 1 sker under tävlingstid.  

 

3. Att återställande av området till ursprungligt skick sker. I detta ingår borttagande av alla 

tillfälliga anordningar samt städning av tävlings- och publikområde.  

 

4. Extra el- samt dataförbrukning utöver standardförbrukning. 

 
5. Att hyra in maskiner och utrustning som inte finns inom Kommunens ordinarie bestånd 

inom Lassalyckans idrotts- och friluftsområde. 

 

6. Iordningställande, snöröjning och sandning av samtliga tillfälliga parkeringsplatser. 

 

7. Kontroll, bevakning och trafikreglering.  

 

8. Att i samråd med Kommunen ta fram en arenakarta som visar placering av kiosker, 

vagnar, tält, staket (inre och yttre) OB-bussar, avspärrningar m.m. senast den 30 

september 2018. En definitiv stadionkarta skall vara framtagen och distribuerad till 

berörd personal i Kommunen senast den 1 december 2018.  
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9. Att i marknadsföringen samverka med Näringsliv Ulricehamn AB i syfte att effektivast 

utnyttja satsade marknadsföringsresurser.  

 

10. Alla åtgärder vad avser tävlingarnas publik. I åtagandet ingår att tillhandahålla läktare och 

temporära mötes- och serviceplatser såsom tält, toaletter och liknande.  Åtagandet 

innebär att iordningsställande, uppsättning och nedtagning av läktare samt återställande 

av mark för dessa ändamål bekostas av USE  

 

11. Att i övrigt svara för alla åtaganden och kostnader samt erhålla alla intäkter vad avser 

världscuptävlingen om inte annat följer av Avtalet.  

 

12. Att världscupens officiella affisch, webbsida samt att all officiell annonsering förses med 

Kommunens officiella logotyp.  

 

13. Att USEs hemsida och Kommunens hemsida ömsesidigt länkas. 

 
14. Att namnet ”Ulricehamn” exponeras på nummerlapparna i världscuptävlingen. 

 
15. Att vid TV- och radiosändningar från tävlingarna och vid mediakontakter i övrigt ska USE 

sträva efter att marknadsföra namnet ”Ulricehamn”. 

 
16. Att Kommunen erhåller plats för marknadsföring kostnadsfritt på tävlingsområdet. 

 
17. Att Kommunen berättigas att inbjuda ett antal hedersgäster till världscuptävlingen. Anta-

let, som ska vara begränsat, fastställs av Kommunen efter samråd med USE. Kommunen 

tar hand om hedersgästerna inom Lassalyckans idrotts- och friluftsområde på lämpligt 

sätt. Avstämning sker senast den 31 oktober 2018. 

 
18. Att sträva efter att marknadsföra namnet ”Ulricehamn” inom Lassalyckans idrotts- och 

friluftsområde. Kommunen tillhandahåller fyra stycken banderoller om 1 x 5 meter för 

exponering på arenan i samband med tävlingarna enligt reglerna i FIS Marketing Guide. 

 
19. Att vid behov och så långt det är möjligt, stödja ideella föreningar i kommunen genom att 

ge dessa möjlighet att mot ersättning utföra olika arbeten under världscuptävlingen. 

 
20. Att reglera snöläggning och kostnader som uppstår i samband med världscuptävlingen 

med föreningen Snösäkert. 

 
21. Att erforderliga myndighetstillstånd söks. 

 
22. USE äger rätt att i samråd med Kommunen under världscupstävlingen inom Lassalyckans 

friluftsområde inklusive publikvägar från Tre Rosors Väg och i anslutning till golfbanan 

anslå skyltning. Skyltning måste godkännas av sektor miljö och samhällsbyggnad.  

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 
 Bilaga 3 World Cup Ulricehamn 2019   
 
   

 

§ 3 Ackrediteringar 

 
Kommunen ska utan kostnad medges tillträde och tilldelas ackrediteringar till personer med 
uppdrag hänförliga till arrangemanget samt till tjänstgörande personal som arbetar på området. 
Antal bestäms i samband med avstämningsmöte den 1 dec 2018.  
   

 

§ 4 Övrigt 

 

Kommunen utformar en plan för hur Lassalyckans idrotts- och friluftsområdes skidspår kan 

utnyttjas av allmänheten. När spåren inte är tillgängliga måste detta på ett tydligt sätt 

kommuniceras ut till allmänheten. 

 
 

§ 5 Trafikplanering, säkerhet   

 

Under tävlingshelgen väntas ett stort antal tillresta till staden. Trafiksituationen och parkering för 
tillresta kan komma att påverka stadens invånare.   

Planering för trafik och säkerhet ska ske i samverkan mellan USE och Kommunen. En tydlig plan 

för frågor som rör trafik, parkering och säkerhet ska finnas framtagen från USE och ska 

presenteras för Kommunen senast den 30 september 2018. Efter påpekande från Kommunen kan 

denna plan komma att korrigeras. Senast 31 oktober 2018 ska plan för trafik- och 

parkeringssituation vara klar. 

Utifrån säkerhetsaspekten ska det även finnas en säkerhetsplan framtagen från USE som rör 
tävlingsområdet. Planen ska presenteras för Kommunen senast den 30 september 2018. I planen 
ska visas hur flöden fungerar på området och flöden till och från tävlingsområdet. Maximalt antal 
besökare ska tydligt framgå i säkerhetsplanen. Senast den 31 oktober 2018 ska planen vara klar.  

Säkerhetsplanen kräver en kontinuerlig revidering, men maximalt antal personer inom 
tävlingsområdet ska vara fastlagt i planen senast 31 oktober 2018. USE kommer att regelbundet 
att informera Kommunen om säkerhetsläget.  

 

 

§ 6 Utvärdering 

 

Efter genomfört arrangemang ska en gemensam utvärdering mellan Kommunen och USE 

genomföras. Utvärderingen ska ligga till grund för planering av 2021 års arrangemang. 

 
 

 

§ 7 Samråd mellan parterna 

 

Parterna ska i samråd ta fram en samordnad tidplan för planerad utbyggnad av anläggningen 

Lassalyckan. En preliminär tidplan skall vara framtagen senast den 31 mars 2018.    

 

För övriga arrangemang som berör och påverkar världscuptävlingarna skall en slutlig tidplan vara 

framtagen senast den 31 oktober 2018.   
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Fastställd budget som ligger till grund för fortlöpande prognoser ska delges Kommunen. USE ska 

vid avstämningsmöten redovisa den ekonomiska utvecklingen för Kommunen.  

Avstämningsmöten ska hållas och sista avstämningsmöte sker den 1 december 2018.  

  

 

 

 

 

Ulricehamn 2018-     Ulricehamn 2018- 

För Ulricehamns kommun    För Ulricehamn Ski Event AB  

 

 

________________     ________________  

Mattias Josefsson     Johan Falk 

Kommunstyrelsens ordförande   VD 

 

 

 

________________     ________________  

Håkan Sandahl      Karl-Erik Claesson 

Kommunchef       Styrelseordförande 
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§ 57/2018 
 

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 
2018 
Dnr 2018/25 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2018, 13,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Ordförandens förslag 2018-02-22 
2 Tjänsteskrivelse 2018-01-16 från servicechef 
3 Investeringskalkyl för planerat underhåll komponentdelar 2018 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2018, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2018, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-01-16 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
planerat underhåll 2018 
Diarienummer 2018/25, löpnummer 173/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2018, 13,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2018, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2018, 13,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. 
 
Inom ramen för det planerade underhållet finns 13,5 mnkr avsatt i investeringsbudgeten för 
reinvesteringar i fastigheter, det vill säga åtgärder enligt underhållsplan, det vill säga utbyte 
av komponenter. 
 
Medlen planeras att fördelas enligt följande: 

 Skolor och förskolor: ca 10,6 mnkr 
 Äldreboenden och gruppbostäder LSS: ca 1,8 mnkr 
 Övrigt: ca 1,1 mnkr 

 
Planerat underhåll som inte redovisas som reinvesteringar/utbyte av komponenter om 1,5 
mnkr ligger kvar i driftbudgeten. Merparten av det avser utvändigt målningsunderhåll och 
underhåll av mark. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av 
komponenter i investeringsbudgeten för 2018.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl för planerat underhåll komponentdelar 2018 
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Beslut lämnas till 

Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  

 

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 33 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Komponentdelar 2018 13 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

13 500 13 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 13 500 0 0 0 0 0 13 500

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 409 409 409 409 409 409 2 455
Internränta 230 223 216 209 202 195 1 273
Summa kapitalkostnader 639 632 625 618 611 604 3 727
Summa kostnader 639 632 625 618 611 604 3 727
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 639 632 625 618 611 604 3 727

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Resultatet är sannolikt fel då det är svårt att bedöma genomsnittlig avskrivningstid innan
underhållsåtgärderna är genomförda



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§ 58/2018 
 

Utredning om reducerad eller slopad markavgift och 
planavgift utanför centralorten 
Dnr 2017/474 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen fick uppdraget av kommunfullmäktige att utreda vad det innebär att kraftigt 
reducera eller slopa kommunala mark- och planavgifter helt för nybyggnationer av 
lägenheter och industrier utanför centralorten. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram 
en tydlig definition av var centralorten upphör. Sammanfattningsvis råder likställighets-
principen vilket innebär att differentierade plantaxor utifrån geografisk placering inom 
kommunen omöjliggörs. Även en slopad eller kraftigt reducerad markavgift omöjliggörs 
utifrån laglighetsprövningen. En tydlig definition av centralorten finns utifrån SCBs 
tätortsdefinition. 
 
Beslutsunderlag 

1 Ordförandens förslag 2018-02-22 
2 Tjänsteskrivelse 2017-12-22 från samhälsbyggnadschef 
3 Reducerad eller slopad mark- och planavgift 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Budgetuppdraget från år 2017 avslutas med hänvisning till genomförd utredning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Budgetuppdraget från år 2017 avslutas med hänvisning till genomförd utredning. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-22 

Tjänsteskrivelse utredning om reducerad eller slopad 
markavgift och planavgift utanför centralorten 
Diarienummer 2017/474, löpnummer 4774/2017 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen fick uppdraget av kommunfullmäktige att utreda vad det innebär att kraftigt 
reducera eller slopa kommunala mark- och planavgifter helt för nybyggnationer av 
lägenheter och industrier utanför centralorten. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram 
en tydlig definition av var centralorten upphör. Sammanfattningsvis råder likställighets-
principen vilket innebär att differentierade plantaxor utifrån geografisk placering inom 
kommunen omöjliggörs. Även en slopad eller kraftigt reducerad markavgift omöjliggörs 
utifrån laglighetsprövningen. En tydlig definition av centralorten finns utifrån SCBs 
tätortsdefinition. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budgetuppdraget från år 2017 avslutas med hänvisning till genomförd utredning. 
 
 
Ärendet 
I budget för 2017 fick förvaltningen uppdraget att utreda vad det innebär att kraftigt reducera 
eller slopa kommunala mark- och planavgifter helt för nybyggnationer av lägenheter och 
industrier utanför centralorten. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram en tydlig 
definition av var centralorten upphör. Utredningen har genomförts med stöd ifrån andra 
enheter och sakkunniga inom området har kontaktats under arbetets gång.  
Likställighetsprincipen gäller vid avgiftsuttaget i enskilda fall, såsom planavgift i kommunal 
verksamhet. Principen uttrycks i 2 kap 2§ kommunallagen. Bestämmelsen innebär att 
särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är 
tillåten på objektiva grunder. Att differentiera planavgifter utifrån olika lokaliseringar inom 
kommunens geografiska område är därmed inte förenligt med denna lag.  
För markavgifter såsom köp eller försäljning av mark så gäller inte likställighetsprincipen. En 
kommun har däremot inte rätt att sälja eller köpa mark till underpris, det ska ske till 
marknadsmässigt pris. Således har kommunen inte lagligt stöd för att kraftigt reducera eller 
slopa kommunala mark- och planavgifter helt för nybyggnationer av lägenheter och 
industrier utanför centralorten. Den taxa som idag finns, där en marknadsmässig bedömning 
ligger till grund för avgifterna utifrån geografiskt läge, ligger i linje med den lagstiftning som 
finns.  
Centralorten som begrepp förekommer ofta i olika kommunala verksamheter och har ibland 
stor betydelse för rättigheter till service, kostnader eller likande. Gränsen för centralorten 
vidgas i takt med att kommunen växer, både vad det gäller antal invånare och 
bebyggelseutbredning. Kommunala verksamheter som berörs av definitionen centralort och 
som använder det i sitt arbeta är bland annat Exploateringsenheten, UEAB och Planenheten.  
Ulricehamn är den största tätorten i kommunen och därmed också centralorten. Det blir 
genom SCBs tätortsdefinition tydligt att se exakt vart gränsen går. När kommunen arbetar 
externt mot våra medborgare eller internt mellan enheter så är det viktigt att kunna hänvisa 
till en tydlig gräns, för att på så vis minimera en tolkningsram som annars kan uppstå. Det är 
också viktigt att de förvaltningsdelar som använder begreppet enkelt kan ta del av den karta 
och de uppdateringar som kommer ske över centralorten framöver. En tydlig definition av 
centralorten finns i kommunens GIS utifrån SCBs tätortsdefinition. 
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Beslutsunderlag 

1 Reducerad eller slopad mark- och planavgift 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utredning

                                              

REDUCERAD ELLER SLOPAD MARK- 
OCH PLANAVGIFT UTANFÖR 
CENTRALORTEN 
 

  

2017-09-07 
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1 Uppdraget 
Förvaltningen fick i budgetuppdrag 2017 av kommunfullmäktige att utreda vad det innebär 
att kraftigt reducera eller slopa kommunala mark- och planavgifter helt för nybyggnationer 
av lägenheter och industrier utanför centralorten. Sektor miljö och samhällsbyggnad fick 
även i uppdrag att ta fram en tydlig definition av var centralorten upphör.  

2 Bakgrund 
 
Ulricehamns kommun tar idag ut avgifter utifrån en politiskt antagen taxa. I taxan framgår 
avgift för planbesked, planavgift och tomtavgifter.  

Planavgifter vid planläggning 

Avgifter kopplade till planläggning är baserade på SKL:s vägledning från 2011 och det görs 
ingen skillnad på var i kommunen planläggning sker. Avgiften för planbesked ligger mellan 
ca 9000 kr till ca 18 000 kr, beroende på omfattning av sökt åtgärd. Därefter tas en 
planavgift tas ut för att finansiera planarbetet. Planavgiften innebär att kommunen har en 
möjlighet att få kostnadstäckning för planläggningen av exploatören. Om en avgift inte tas ut 
finansieras planarbetet via skattemedel och avgiften tas senare ut vid byggnation.  
Planavgiften beräknas via en formel (mPBB*PF*OF*N), och variabeln för byggrätten 
(OF=BTA+OPA) är helt avgörande för utfallet, se diagram nedan. Avgiften skall återspegla 
kommunens personalkostnader exklusive de utredningar som krävs som informationsgrund, 
exempelvis arkeologi eller geoteknik. I tabellen nedan visas exempel på planavgifter både för 
bostad och industri.  
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I ovan diagram visas planavgifter (y-axeln, SEK) beroende av planens totala byggrätt (x-
axeln, BTA+OPA). 

Då planarbete genomförs men där ingen byggrätt tillkommer tas en lägsta planavgift ut om 
1,5 PBB med reducering till 1,0 PBB för ändringar av planer avsedda för enbostadshus.  

Markavgifter  

Kommunens markavgifter innebär inte några särskilda avgifter vid nybyggnation förutom vid 
försäljning av mark, dvs köpeskillingen. Taxan gör skillnad mellan centralorten och 
kransorterna utifrån bedömd efterfrågan och tillgång. I tabellen nedan visas exempel på 
markavgifter för industri-och servicetomter både i och utanför centralorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomterna säljs enligt fastställd taxa om det inte finns fler intressenter, om så är fallet 
påbörjas en budgivningsprocess där marknaden reglerar priset. Villatomter säljs via 
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upphandlad mäklare och försäljning av industrimark sker direkt av kommunens 
Exploateringsenhet. 

Centralortsgränsen 

Centralorten som begrepp förekommer ofta i olika kommunala verksamheter och har ibland 
stor betydelse för rättigheter till service, kostnader eller likande. Gränsen för centralorten 
vidgas i takt med att kommunen växer, både vad det gäller antal invånare och 
bebyggelseutbredning.  

Centralorten är den största tätorten i kommunen och har stor betydelse för omkringliggande 
områden när det kommer till bland annat service, handel och offentlig förvaltning.1   

Definitionen av tätort är en koncentrerad bebyggelse med minst 200 invånare. SCB tar fram 
gränser för tätorter med hjälp av registerdata och tätortsindelningen i Sverige ses över vart 
tredje år. Nuvarande gränsdragning är från år 2015, nästa uppdatering kommer få referensår 
2018 och färdigställas år 2019.2 I figuren nedan visas förändringen av tätortsgränsen i 
Ulricehamn kommuns centralort mellan år 2010 och år 2015. Den mörkare markeringen 
visar gränsen år 2010 och den ljusare markeringen visar förändringen till år 2015. 

 
1 Olsson, K. & Vilhelmson, B. (1997). Geografiska begrepp och termer. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 
2 Statistiska centralbyrån. https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Geodata/Oppna-
geodata/Tatorter/ (2017-09-08) 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Geodata/Oppna-geodata/Tatorter/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Geodata/Oppna-geodata/Tatorter/
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3 Tillvägagångssätt 
 

För att få en samlad bild över uppdraget gjordes en analys för hur det ser ut i Ulricehamns 
kommun idag. Det andra steget i utredningen blev laglighetsprövning, för att se om förslaget 
i ärendet är förenligt med gällande lagar och regler.  

Utredningen innebar också att ta fram en tydlig definition av var centralorten upphör. För att 
göra det så skickades en förfrågan till sektorer och enheter i kommunen för att se vilka som 
använder sig av begreppet idag. Nästa steg blev att undersöka om det redan fanns en tydlig 
definition som används av andra kommuner. Andra sakkunniga inom området har 
kontaktats under arbetets gång. 

Ulricehamn centralort år 2010 och 2015
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4 Resultat 

4.1 Mark- och planavgifter 
Avgörande för hanteringen och förslaget utifrån uppdraget avgörs av lagstiftningens 
grundläggande princip kring likställighet. Nedan beskrivs uppdragets olika delar utifrån 
denna lagstiftning. 

Likställighetsprincipen i förhållande till planavgifter 

Likställighetsprincipen gäller vid avgiftsuttaget i enskilda fall, såsom planavgift i kommunal 
verksamhet. Principen uttrycks i 2 kap 2§ kommunallagen3. Bestämmelsen innebär att 
särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är 
tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att 
lika avgift ska utgå för lika prestation, eller att kommunmedlemmar som befinner sig i 
motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen ska alltså se till rättvisa och 
objektivitet i denna form av avgiftsuttag. Att differentiera planavgifter utifrån olika 
lokaliseringar inom kommunens geografiska område är därmed inte förenligt med denna lag.  

Likställighetsprincipen i förhållande till markavgifter 

När det gäller markavgifter såsom köp eller försäljning av mark så gäller inte 
likställighetsprincipen. En kommun har däremot inte rätt att sälja eller köpa mark till 
underpris, det ska ske till marknadsmässigt pris. Detta med hänsyn till EU:s statsstödsregler 
och kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare4. Således har kommunen inte 
lagligt stöd för att kraftigt reducera eller slopa kommunala mark- och planavgifter helt för 
nybyggnationer av lägenheter och industrier utanför centralorten. Den taxa som idag finns, 
där en marknadsmässig bedömning ligger till grund för avgifterna utifrån geografiskt läge, 
ligger i linje med den lagstiftning som finns.   

4.2 Centralorten 
Det är av stor vikt att definitionen av centralorten och övriga tätorter har samma innebörd i 
hela den kommunala förvaltningen för att kommunikationen utåt men även internt ska bli så 
tydlig som möjligt. 

Kommunala verksamheter som berörs av definitionen centralort och som använder det i sitt 
arbeta är bland annat Exploateringsenheten, UEAB och Planenheten. Andra enheter inom 
såsom sektor välfärd och sektor service använder sig också av tätortskartor i sitt arbete men 
delar ofta in kommunen i andra områden.  

Sammantaget så är Ulricehamn den största tätorten i kommunen och därmed också 
centralorten. Det blir genom SCBs tätortsdefinition tydligt att se exakt vart gränsen går. När 
kommunen arbetar externt mot våra medborgare eller internt mellan enheter så är det viktigt 
att kunna hänvisa till en tydlig gräns. För att på så vis minimera en tolkningsram som annars 

 
3 SFS 1991:900. Kommunallagen 2:2 
4 SFS 1991:900. Kommunallagen 2:8 



Reducerad eller slopad mark- och planavgift utanför centralorten

 
 
 
 
9

Karta med markerad centralort

kan uppstå. Det är också viktigt att de förvaltningsdelar som använder begreppet enkelt kan 
ta del av den karta och de uppdateringar som kommer ske över centralorten framöver.  

Sammanfattningsvis finns en tydlig definition av var kommunens tätorter upphör och så då 
även över centralorten. Nedan visas ett utdrag. 

 

 

4.3 Sammanfattning 
Mot bakgrund av de redogörelser som ingår i denna utredning, kan konstateras att 
förutsättningar för att slopa eller kraftigt reducera mark-och planavgifter inte är möjligt 
för tillfället, det med hänvisning till gällande lagstiftning. Detta oavsett om det gäller för 
befintliga etableringar, nybyggnationer, lägenheter eller industri.  



Reducerad eller slopad mark- och planavgift utanför centralorten

 
 
 
 

10

En tydlig definition över var centralorten upphör finns. Denna är idag tillgänglig inom 
kommunens GIS. 

4.4 Vidare 
Under utredningens gång gjordes även en snabb överblick av andra avgifter som 
uppkommer vid nybyggnationer. Några av de är bland annat lägeskontroll, anslutning till 
vatten och avlopp och anslutning till el. Av dessa avgifter är anslutningsavgifter för vatten 
och avlopp den taxa som är mest kostsam vid nybyggnation.  

En undersökning som genomfördes 2016 visad att Ulricehamns kommun ligger strax 
under rikssnitten som är ca 133 000 kr i anläggningsavgift för ett typhus A. Definition av 
Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, 
badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. 
garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. I 
rapporten framgick det att Ulricehamn kommun hade en anläggningsavgift på ca 131 000 
kr för ett typhus A.  

I Västra Götalands län så ligger anläggningsavgift för samma hustyp i Åmål och Tibro på 
runt 45 0oo kr. Den dyraste anläggningsavgiften i västra Götaland har Strömstad med en 
avgift på drygt 270 000 kr. Både Jönköping och Borås har avgift på drygt 140 000 kr, 
Tranemo kommun ligger på ca 111 000 kr. Avgiften skiljer sig alltså stort beroende på 
vart i landet du bor. Med denna slutliga analys så kan det konstateras att avgiftsuttaget 
för mark- och planavgifter endast kan tänkas utgör en liten del av den totala kostnaden 
för nybyggnation.  
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§ 59/2018 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL  
och LSS 
Dnr 2018/56 
 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 

1 Ordförandens förslag 2018-02-22 
2 Tjänsteskrivelse 2018-01-26 från socialchef 
3 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-01-26 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 
Diarienummer 2018/56, löpnummer 350/2018 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
För fjärde kvartalet 2017, det vill säga beslut som fattades under perioden 2017-07-01—2017-
09-30, har ett nytt beslut fattats som inte verkställts inom tre månader. Det gäller ett beslut 
om kontaktperson enligt SoL. Fyra ärenden återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 
Tre av dessa rör beslut om daglig verksamhet enligt LSS och den fjärde gäller avlösning i 
hemmet enligt SoL.  
 
Tre ärenden rapporteras in som verkställa efter tre månader. Två av dessa är beslut enligt 
LSS, daglig verksamhet och kontaktperson. Det tredje rör hemtjänst enligt SoL och 
rapporterades felaktigt in som ej verkställt förra kvartalet, beslutet har varit verkställt hela 
tiden.  
 



  2018/56, 350/2018 2(2) 

Tre ärenden, alla beslut enligt LSS, rapporteras in som avslutade av annan anledning än 
verkställighet. Insatserna är kontaktperson, korttidsvistelse och bostad med särskild service. 
Alla avslutas på den enskildes egna begäran.  
 
Totalt under kvartalet, perioden 2017-07-01 – 2017-09-30, har 1 454 beslut fattats. 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 41 
Funktionsnedsättning  SoL 58 
Individ och familjeomsorg SoL 835 
Äldreomsorg SoL 520 

 
Beslutsunderlag 

1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 4, 2017 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

IFO/SoL 170901  Avvaktar 
utredning från 
annan huvudman 
för att kunna 
matcha med rätt 
kontaktperson 

M 2008 

 

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Avlösning i 
hemmet 

ÄO/SoL 170505  Anhöriga har inte 
haft behov av 
insatsen.  

K 1930 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 151101  Personen bor ännu 
inte i kommunen 

M 1987 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 130101 160622 Personen tar inte 
emot insatserna 
från kommunen 

M 1988 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 160322 160622 Kommunens 
lokaler är inte 
anpassade, har 
andra aktiviteter 
under tiden 

K 1984 
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Sektor välfärd

 
Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam
-het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum för 
verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 160321  171107 Personen 
flyttade 
till 
kommun
en i 
augusti 
2017. 
Därefter 
har det 
dröjt på 
grund av 
platsbrist 

M 1990 

Kontaktper
son 

FN/LSS 170615  171015 Det drog 
ut på 
tiden att 
hitta en 
lämplig 
kontakt-
person 

M 2001 

Hemtjänst ÄO/SoL 151222 170529 170529 P.g.a. 
missar i 
registrer-
ingen 
rappor-
terades 
ärendet 
felaktigt 
in som ej 
verk-
ställt vid 
förra 
tillfället. 
Beslutet 
har varit 
verkställt 
hela 
tiden 

K 1926 
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Sektor välfärd

Övriga avslut 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjsmål 
och 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

FN/LSS 170222  171001 Måendet 
har 
förhindrat 
verkställig-
het. 
Avslutas 
på egen 
begäran 

M 1994 

Korttids-
vistelse 

FN/LSS 170620  171127 Stödfamilj 
var under 
utredning. 
Avslutas 
på egen 
begäran 

M 2002 

Bostad med 
särskild 
service eller 
annan 
särskilt 
anpassad 
bostad 

FN/LSS 170605  171122 Erbjöds 
boende 
19/9, 
tackade nej 
27/9. 
Avslutas 
på egen 
begäran 

K 1990 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-03-05 

 

Tjänsteskrivelse Val av ny näringslivsrepresentant i 
styrelsen för Ulricehamns Energi AB efter Marika 
Hållander 
2018/42, löpnummer 947/2018 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-01-18 avsäger sig Marika Hållander uppdrag som näringslivsrepresentant i 
Ulricehamns Energi AB (UEAB). Marika Hållander befriades från uppdraget 2018-02-22.  
Val av ny representant bordlades. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
     (     ) utses till ny näringslivsrepresentant. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Protokollsutdrag KF 2018-02-22, § 29. Marika Hållander befrias från uppdraget 
 
Beslutet lämnas till 
Ny representant 
UEAB 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2018-02-22 

 Sida 1 av 3 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-02-22 
Paragrafer 14-27 
Datum då anslaget sätts upp 2018-03-01 Datum då anslaget tas ner 2018-03-23 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………… 
Underskrift 

 
Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Tid och plats Torsdag den 22 feb 2018 kl. 18:00–19:45, i KF sessionssal, Stadshuset 
  

Paragrafer 14-29 
  

Ledamöter Celso Silva Goncalves S  
Lars Holmin M  
Bengt Andelius KD  
Birgit Andersson L  
Ing-Marie Andersson C  
Liselotte Andersson C  
Ingemar Basth MP  
Mattias Bengtsson SD  
Cristina Bernevång KD  
Ingvor Carlander MP  
Jan-Åke Claesson C  
Leif Dahl S  
Mikael Dahl C  
Börje Eckerlid C  
Aira Eriksson S  
Jan Forsman S  
Arne Fransson MP  
Eva Grönbäck M  
Per Gustafsson S  
Sebastian Gustavsson M  
Per Johansson M  
Tommy Johansson S  
Mattias Josefsson S  
Roland Karlsson C  
Aila Kiviharju SD  
Mikael Levander NU  
Birgitta Molander M  
Tommy Mårtensson S  
Klas Redin S  
Inga-Kersti Skarland S  
Ann Stockzelius C  
Catharina Ståhl-Lind S  
Victor Sund C  
Jan-Olof Sundh V  
Niclas Sunding SD  
Kristina Wilhelmsson M  
Roger Wilhelmsson M  
Lisa Åkesson NU  
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Wiktor Öberg M  
Catharina Örtendahl Rylid M  

  
Tjänstgörande  

ersättare 
Elsa Wilhelmsson M  
Bengt Leander C  
Inger Broberg C  
Arne Björling L  
Amke Hector S  
Bengt Klasson S  
Erin Winslow V  
Bernt Carlsson NU  

  
Ersättare Sören Johansson M  

Richard Hallifax M  
Börje Enander S  
Roger Andersson V  

  
Justerare 

 
Arne Fransson (MP) och Eva Grönbäck (M)  
Ers: Sebastian Gustavsson (M) 
 

Tid och plats för 
justering 

Stadshuset 28 februari kl. 18.00 

  
Övriga Karin Bergdahl sekreterare 

Jan-Åke Claesson (C) beredningsordförande, beredningen för 
samhällsutveckling 

Sören Johansson (M) vice beredningsledare, beredningen för 
samhällsutveckling 

  
Allmänheten Öppet sammanträde §§ 14-29 

 
Underskrifter  

 

 
Sekreterare ________________________ 

  Karin Bergdahl 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Celso Silva Goncalves 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

   Arne Fransson 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

   Eva Grönbäck 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 29/2018 
 

Avsägelse som näringslivsrepresentant i styrelsen för 
Ulricehamns Energi AB, Marika Hållander 
Dnr 2018/42 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-01-18 avsäger sig Marika Hållander uppdrag som näringslivsrepresentant i 
styrelsen för Ulricehamns Energi AB. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-01-19 
2 Avsägelse som näringslivsrepresentant i styrelsen för Ulricehamns Energi AB, Marika 

Hållander 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden (S) föreslår att Marika Hållander befrias från uppdraget. Val av ny representant 
bordläggs till nästa kommunfullmäktigemöte i mars.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Marika Hållander befrias från uppdraget. Val av ny representant bordläggs till nästa 
kommunfullmäktigemöte i mars.  
 
Beslutet lämnas till 
Marika Hållander  
UEAB Ulricehamns Energi AB 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-02-28 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som 
styrelseledamot i Näringsliv Ulricehamn AB, Lars 
Karlsson 
2018/162, löpnummer 869/2018 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-02-27 avsäger sig Lars Karlsson uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Lars Karlsson befrias från uppdraget. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag NUAB 

 
Beslutet lämnas till 
Lars Karlsson 
NUAB  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Mona Brolin 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från: Josefsson Mattias[Mattias.Josefsson@ulricehamn.se]
Skickat: 28.02.2018 08:41:44
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: VB: Avsägelse

 
 

Från: Lars Karlsson [mailto:lars.i.karlsson@outlook.com] 
Skickat: den 27 februari 2018 17:22
Till: Josefsson Mattias <Mattias.Josefsson@ulricehamn.se>
Ämne: Avsägelse
 
 
 
 
Hej Mattias
 
Refererande till vårt telefonsamtal så vill jag meddela att jag önskar 
Avgå som styrelserepresentant i Näringsliv Ulricehamn AB.
 
Det har varit ett roligt och intressant uppdrag, men jag har suttit med sedan starten av bolaget.
Dessutom så minskar ju mitt kontaktnät inom näringslivet efterhand.
Därför är det säkert bra med lite rotation i styrelsen.
 
 
Med vänlig hälsning,
 
Lars Karlsson
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