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Tjänsteskrivelse 
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Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport av kommunens 
och de kommunala bolagens åtaganden i samband 
med Världscupen 2017 
Diarienummer 2018/203, löpnummer 1344/2018 
 
Sammanfattning 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Kommunens och de kommunala bolagens 
åtaganden i samband med världscupen 2017” som utförts av KPMG. I rapporten redovisas en 
granskning av Ulricehamns kommuns utfästelser, beslut, avtal, anläggningsarbeten och 
tillstånd. Granskningen föranleder ingen kritik gällande det som granskats men ett antal 
förbättringsområden har identifierats i det missiv revisionen upprättat. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Granskningsrapporten läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Kommunens och de kommunala bolagens 
åtaganden i samband med världscupen 2017” som utförts av KPMG. I rapporten redovisas en 
granskning av Ulricehamns kommuns utfästelser, beslut, avtal, anläggningsarbeten och 
tillstånd. Granskningen föranleder ingen kritik gällande det som granskats men ett antal 
förbättringsområden har identifierats i det missiv revisionen upprättat. 
 
I rapportens punkter 2.8 och 3.1.6 kommenteras att uppföljning av kostnader och 
investeringar tagit orimligt lång tid. Här kan nämnas att förvaltningen skickade in en 
redovisning avseende driftskostnader i samband med tertialrapporten redan i april 2017. När 
det gäller investeringarna så genomfördes de sista arbetena på Lassalyckan först i augusti 
2017 och slutbesiktning genomfördes 23 november 2017. Detta medförde att 
slutredovisningen ej kunde genomföras tidigare. Slutredovisningen sammanställdes för 
politisk beredning i början av december 2017 och behandlades därefter på kommunstyrelsens 
sammanträde 2018-01-08.  
 
Bedömningen från förvaltningen är att förbättringsområdena som framförs i huvudsak är 
relevanta och bör beaktas vid kommande världscuptävlingar. Förvaltningens bedömning är 
dock att det inte är motiverat att ta fram riktlinjer för liknande projekt. Skulle ett ”liknande 
projekt” aktualiseras så är det antagligen ett projekt som har stora olikheter med 
världscuparrangemanget. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Granskning av kommunens och de kommunala bolagens åtaganden i samband med 
Världscupen 2017 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef   
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Håkan Sandahl Pehr Johansson 
Kommunchef Kanslichef 
  
  

 



Valda revisorer 2018-03-14

Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av  kommunens och de kommunala bolagens åtaganden i samband med

Världscupen  2017

Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av kommunens och de kommunala bolagens

åtaganden i samband med Världscupen”.

Granskningen beskriver kommunens och de kommunala bolagens delaktighet i

genomförandet av ett arrangemang i Världscupen i skidåkning. Arrangör var Ulricehamns

Ski Event AB.

Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade och finner ingen anledning att komplettera eller

fördjupa granskningen. Vi vill dock att kommunstyrelsen beaktar de i rapporten under

punkten 3.2 ”Identifierade förbättringsområden”:

0  Formellt besluta avsikten att stå bakom världscupen 2019 via exempelvis ett inriktningsbeslut

i fullmäktige och/eller att avtal upprättas mellan parterna.

0  Fatta beslut om en samlad budget för kommunens insatser vid liknande händelser.

0  Projektredovisning upprättas for insatser av denna omfattning så samtliga kostnader och
intäkter konteras på projektet och så att uppföljning kan ske på ett effektivt sätt.

0  Effektivisera uppföljningsprocessen så rapportering av liknande projekt kan ske inom rimlig
tid efter att projektet avslutats.

0  Ta fram riktlinjer för att säkerställa att framtida liknande projekt hanteras korrekt från beslut

till slutlig rapportering.

Vi erbjuder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varsin redovisning av rapporten.

För valda revisorer
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1.1

ma

lnledning/bakgrund

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna fått  i  uppdrag att granska kommunens
och de kommunala bolagens åtaganden i samband med Världscupen i skidor den 21  —
22 januari 2017.

Ulricehamn kommun äger skidområdet i Lassalyckan men arrangerar inte tävlingen.
Arrangör är Ulricehamns Ski Event AB där Ulricehamns Näringslivs AB äger ‘I0 % av
aktierna. Kommunen har ställt sig positiva till arrangemanget eftersom det förväntas ge
kommunen värdefulla spinoffeffekter i form av marknadsföring nationellt och
internationellt och att näringsliv och föreningsliv genom arrangemanget skapar ett nära
samarbete vilket ses som positivt för kommunen i framtiden.

Världscupen i skidor är ett arrangemang av väsentlig storlek för kommunen varför de
förtroendevalda revisorerna har funnit att det finns en risk att åtaganden i kommunen
och de kommunala bolagen inte är tydliggjorda. Kommunens revisorer har därför funnit
det väsentligt att granska avtalssituationen med avseende på ansvar, roller, rutiner
samt i ett senare steg även uppföljning av utfallet efter världscupen 2017.

Syfte och revisionsfråga

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om ansvar och roller kring
världscupstävlingen och tävlingsarenan är tydliga samt om kommunens rutiner
säkerställer en effektiv uppföljning av kommunens åtaganden.

Granskningen har därför utförts i syfte att besvara följande revisionsfrägor:

o Har kommunen före och i samband med ansökan om Världscupen i skidor
lämnat utfästelser vad gäller kommunens engagemang i Världscupen?

o Hur beslutades att kommunen stod bakom ansökan?

o Finns den en övergripande bild av vilka avtal kommunen och de kommunala
bolagen ingått med avseende på Världscupen i skidor 2017?

o Finns det en övergripande bild av vilka arbeten kommunen och de kommunala
bolagen utlovat i egen regi med avseende på arrangemanget?

o Har erforderliga tillstånd enligt miljölagstiftningen sökts och beviljats för
tävlingen och tävlingsarenan?

Revisionsfråga del 2:
o Har kommunen och de kommunala bolagen haft tillräckliga rutiner för uppföljning

av utfallet med avseende på ingångna avtal, omfattning investeringar samt

ekonomiskt utfall av arrangemanget?
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1.2

1.3

1.4

1.5

WEB

Avgränsning

Granskningen avser beslut och aktiviteter under 2016 eller tidigare, avseende
Världscupen Ulricehamn 2017.

Revisionskriterier

Revisionskriterierna i denna granskning har främst utgjorts av:

o Kommunallagen 6 kap 7 §, vilken reglerar styrelsers och nämnders ansvar.

o  Avtal avseende Världscupen Ulricehamn 2017

o Interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut

Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsen.

Metod

Granskningen har genomförts genom:

o Dokumentstudier och insamling av relevanta dokument och rutiner.

o Intervjuer med berörda tjänstemän.

Rapporten är saklighetsgranskad av projektledare, samhällsbyggnadschef och
ekonomichef.
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2.1

2.2

2.2.1

WEE

Resultat av granskningen

Bakgrund

Under våren 2015 meddelades att Sverige erbjuds att anordna ytterligare en
världscuptävling i  längdskidåkning 2017 och 2019 utöver tävlingen  i  Falun.

Ulricehamns IF lämnade i september 2015 in ansökan om att få anordna tävlingen, och
i november 2015 fattade FIS - Internationella skidförbundet - beslutet att Ulricehamn
skulle stå som arrangörsort av Världscupen 2017 och 2019.

Kommunens avtal med Ulricehamn Ski Event AB

Ulricehamn Ski Event AB bildades 2015-10-22 och ägs till 90 % av Ulricehamns
Idrottsförening och till 10 °/o av Näringsliv Ulricehamn AB. Bolagets verksamhet är att
anordna tävlingsverksamhet inom längdskidor. Bolaget bildades 2015-11-07 då FIS
beslutade att Ulricehamns IF skulle få arrangera Världscupen i längdskidor vid två
tillfällen, 2017 och 2019.

Fullmäktige i Ulricehamns kommun godkände 2016-09-29, §  151 förslag till avtal
mellan kommunen och Ulricehamn Ski Event AB (Bolaget). Avtalet reglerar ansvar och
åtaganden för olika delar av arrangemanget, till exempel säkerhet, ekonomisk
ersättning mm.

Avtalet för 2017 års tävling består av ett huvudavtal och en bilaga (bilaga A) som mer i
detalj reglerar användandet av Lassalyckans friluftsområde.

Avtalet har utarbetats av representanter från båda parter, d.v.s. kommunen och
Ulricehamn Ski Event AB, och bygger på de principer som kommunen normalt tillämpar
vid uthyrning av lokaler och upplåtelse av mark.

Huvudavtal

l avtalet regleras i  §  3 kommunens åtaganden:

1. Kommunen tillhandahåller en av FIS godkänd anläggning för Världscupen
2017. Närmare förutsättning och innebörden av begreppet "godkänd
anläggning" framgår av bilaga A. Bolaget får disponera Lassalyckans
friluftsområde enligt de villkor och i den omfattning som anges i bilagan.

2. Kommunens åtgärder på Lassalyckans friluftsområde ska även främja
föreningslivet. Föreningarna ska informeras om hur ersättning beräknas för
nedlagt ideellt arbete.

3. Bolaget äger rätt att under Världscupen anslå skyltning inom Lassalyckans
friluftsområde. Skyltning måste ske i samråd med verksamhet miljö och
samhällsbyggnad.
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2.2.2

ma

Bolagets åtaganden regleras i § 4:

1. Bolaget är arrangör av Världscupen. Bolaget ansvarar därmed för tävlingens
genomförande.

4. Bolaget svarar för och bekostar alla åtgärder vad avser tävlingens publik. l
åtagandet ingår temporära mötes- och serviceplatser såsom tält, toaletter och
liknande.

Bolaget ska erlägga en ersättning till kommunen som baseras på erhållna
biljettintäkter. Kommunen erhåller 10  %  av samtliga sålda entréavgifter, dock
högst 350 tkr. Ersättningen utgör avgift för markupplåtelse och hyra för de
lokaler som används samt ersättning för de delar av arenan som kommunen
iordningställer. Övriga publikintäkter tillfaller bolaget.

Om bolagets resultat inte medför överskott ska en ny förhandling om ersättning
genomföras.

5. Bolaget erhåller alla intäkter vad avser Världscupen om inte annat följer av
huvudavtalet och svarar i övrigt för alla åtaganden och kostnader i samband
med tävlingen.

Om världscupen inte genomförs på grund av någon händelser som parterna inte råder
över, anges i  §  7 att avtalet är förfallet till alla delar utan rätt till ersättning för någon
part.

Bilaga A

Bilaga A till huvudavtalet reglerar ytterligare kommunens respektive bolagets ansvar.
Enligt Bilaga A ingår följande i begreppet "godkänd anläggning":

o Lassalyckans friluftsområde (enligt karta) samt erforderlig mark för skidspår.

o Dusch och omklädningsrum i de av kommunen ägda lokalerna i området.

o Samtliga toaletter på området i de av kommunen ägda lokalerna.

o En toalettvagn med 4 toaletter som kommunen tillhandhåller och ställer upp på
anvisad plats. Bolaget ombesörjer tömning och städning av vagnen.

o Utlåning av 15 bord och 90 stolar till Bolaget.

Vidare anges ytterligare funktioner som kommunen ansvarar för och bekostar. Enligt
Bilaga A ska kommunen bland annat tillhandahålla en personal som under ordinarie
arbetstid utför pistning av skidspår. Kommunens maskiner inklusive drivmedel får tas i
anspråk av Bolaget och driften bekostas av Kommunen.

av § 2 framgår att kommunen svarar för och bekostar:

o Snöröjning och sandning, i sedvanlig omfattning.

o Städning av lokaler.

o Att material som tillhör skidstadion finns till tävlingens förfogande, såsom staket,
maskiner, förbrukningsmaterial etc.
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2.3

2.3.1

2.3.2

maa

o Den officiella invigningsceremonin.

o Tidplanen för de arbeten, kringarrangemang och övriga arrangemang som
berör och påverkar Världscuptävlingarna. En preliminär tidplan ska vara
framtagen senast den 31 oktober 2016.

"Tidsaxel"
Ett antal beslut som rör kommunens åtaganden i samband med världscupen har fattats
av den sökande föreningen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ansökan

Internationella skidförbundet, FIS, meddelar i maj 2015 att Sverige ska få arrangera
ytterligare en världscuptävling i längdskidåkning åren 2017 och 2019, utöver den
tävling som redan hålls i Falun.

Ulricehamns IF lämnar i september in ansökan om att få arrangera tävlingen. 7
november 2015 meddelar FIS att Ulricehamn ska stå som arrangör av tävlingen.

Beviljade medel

KF  §  205, 2015-11-26 - Budget 2016

l Budget 2016 beslutas att sektor Service, Kultur och fritid erhåller 4 mnkr i
investeringsbudgeten för anpassning av skidstadionområdet och utbyte av armaturer i
elljusspåret.

Utöver detta avsattes 3 mnkr i budgeten till Snösäkert för utbyggnad av
konstsnöanläggningen. Detta beslut har senare ändrats i och med fullmäktiges beslut
avseende investeringsmedel för Lassalyckan fattat 2015-12-17 (se nedan).

KF §  230, 2015-12-17

Kommunfullmäktige beslutar att investera 3,4 mnkr i utbyggnad av
konstsnöanläggningen på Lassalyckan. Föreningen Snösäkert har inkommit med en
ansökan till kommunen fördelat på två etapper. Etapp ett omfattar byggnation av damm
samt rördragning till sprutplats i stadionområdet. Etapp två omfattar utbyggnad av
snöproduktion direkt i skidspåret.

Etapp ett beviljas med 3,4 mnkr som ska återbetalas av Snösäkert under tio år. Etapp
två avslås med anledning av ändrade förutsättningar i och med att Ulricehamn IF ska
arrangera världscuptävlingar år 2017 och 2019. Genomförande av etapp ett är
avhängigt beslut i Länsstyrelsen för vattenverksamhet.

Beloppet ingår i Budget 2016 som investeringsmedel.
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2.3.3

WEE

KF  §  75, 2016-04-28

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 4 mnkr utöver  i  investeringsplanen redan
anvisade 4 mnkr. Den utökade investeringen beräknas ge en ökad driftskostnad på 0,3
mnkr per år. Det extra anslaget ska användas till långsiktig utveckling av
tävlingsarenan så att anläggningen kan iordningsställas i enlighet med de krav som
internationella skidförbundet har på tävlingsarenor.

Den totala investeringssumman om 8 mnkr fördelas enligt nedan:

o  markarbeten, inklusive tunnlar och publikvägar, 3 mnkr,

o ljusarbeten på elljusspåret, stadion, nyanlagt uppvärmningsspår med
glidtestområde etc. (4 mnkr)

o förstärkt infrastrukturavseende fiber och el, 1 mnkr.

KS  §  27, 2017-01-04

Vid ett möte mellan företrädare för kommunen och bolaget framför bolaget synpunkter
på det upprättade avtalet med kommunen. Enligt avtalet ska bolaget bekosta åtgärder
knutna till publikåtgärder men anser att den strikta uppdelningen enligt avtalet inte är
rimlig då stora delar av åtgärderna är av långsiktig karaktär och till fördel för
anläggningen. Kommunen konstaterar att åtgärderna enligt avtalet ska utföras av
bolaget men konstaterar samtidigt att åtgärderna som bekostas av bolaget tillför ett
långsiktigt värde för anläggningen. Parterna kommer därför överens om att föreslå att
kommunen bekostar publikrelaterade markåtgärder som tillför ett långsiktigt värde för
anläggningen på Lassalyckan.

Kommunstyrelsen beslutar att bekosta åtgärder upp till ett belopp om 0,7 mnkr utöver
de redan anslagna investeringsmedlen om 8 mnkr. Beslutet avser åtgärder för
markarbeten, dränering, grusning och schaktning som tillför ett långsiktigt värde för
anläggningen.

Miljötillstånd

Länsstyrelsen  2016-03-1  1

Länsstyrelsen beslutar att de inte har något att invända mot att kommunen anlägger en
damm för konstsnötillverkning, förutsatt att ett antal försiktighetsmått vidtas.
Ulricehamns miljönämnd har yttrat sig och har inte haft något att erinra mot planerad
damm.
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2.3.4

2.3.5

2.4

WEE

Projektledare

KS  §  117, 2016-04-07

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Kultur och fritid ett anslag på 0,5 mnkr för en

tidsbegränsad anställning av en projektledare som ska leda och fördela kommunens
arbete inför världscupen  i  längdskidor 2017.

Av tjänsteskrivelsen framgår att ett intensivt arbete pågår med att förbereda

världscupen, både på förvaltningarna och på bolagen Ulricehamns Energi AB och
Näringsliv Ulricehamn AB. För att klara den ökade arbetsbelastningen och för att kunna

arbeta effektivt med frågan ser Kultur och fritid det som nödvändigt att anställa en
projektledare på heltid som leder och fördelar arbetet med färdigställandet av

anläggningen.

Avtalet

KF§ 151, 2016-09-29

Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och Ulricehamn Ski Event

AB. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.

Avtalet reglerar ansvar och åtaganden för olika delar av arrangemanget, till exempel

säkerhet, ekonomisk ersättning med mera och beskrivs ovan  i  avsnitt 3.2

Uppföljningsprocessen

Ulricehamn har följt upp insatserna inför och under världscupstävlingarna 2017 båda
vad gäller de olika arbetsgruppernas arbeten och det ekonomiska utfallet.

Projektledaren för världscupen 2017 har efter att uppdraget avslutats genomfört en

uppföljning med varje arbetsgrupp. Uppföljningen har koncentrerats på arbetsmetoder,

vad som har fungerat bra  i  arbetssätt och vid själva eventet samt förbättringsområden

som bör tas hänsyn till vid kommande event. Uppföljningarna avslutas med en
sammanfattning och dokumenterade rekommendationer för det fortsatta arbetet.

De kommunala bolagen, Ulricehamns Energi AB (UEAB) och Näringsliv Ulricehamn AB

(NUAB) har deltagit  i  arbeten inför och under världscupen. UEAB har varit entreprenör
för de arbeten kommunen beställt, och har fakturerat kommunen för nedlagda timmar.

NUAB har redovisat de timmar de lagt ner på världscupen och de ingår  i  kommunens
sammanställning över antal nedlagda timmar.

Kommunledningsstaben har i maj tagit fram en sammanställning över kostnader för
världscupen 2017 samt slutredovisat investeringsprojekten till kommunstyrelsen.
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2.5

2.5.1

2.5.2

2.6

WEB

Sammanställning maj 2017

Löpande kostnader

Av sammanställning över kostnader, baserat på prognoser, för världscupen 2017 utförd
av kommunledningsstaben i oktober 2017 framgår att de totala kostnaderna för
kommunen är 1 516 391 kronor, fördelat på 48 900 kr år 2015 997 100 kr år 2016 och
470 300 kr år 2017. Intäkter för lokal- och markupplåtelse uppgående till 350 000 kr har
inte tagits upp i sammanställningen.

Enligt intervju med personal från kommunledningsstaben har inte alla löpande
kostnader sammankopplade med världscupen bokförts på särskilt projektnummer.
Detta har gjort det svårt att enkelt följa upp löpande kostnader för projektet.

Sammanställning innehåller även arbetade timmar som har lagts ner på arbetet med
världscupen från kommunens och NUABs sida. Se vidare under avsnitt 2.6.

lnvesteringsprojekt

Utöver dessa kostnader har kommunen investerat i anläggningen Lassalyckan, totalt
har det beslutats om 8 700 000 kr i investeringsmedel. Av dessa har 4 700 000 kr
avsatts för att ta fram en bana som godkänns för tävlingarna. Resterande är tidigare
planerade arbeten på anläggningen. När sammanställningen gjordes var arbetena på
anläggningen är ännu inte klara, men den senaste prognosen säger att utfallet totalt
kommer att uppgå till 9 000 000 kr.

I det andra investeringsprojektet på Lassalyckan har kommunen avsatt 3 410 000 kr för
en utbyggnad av konstsnöanläggningen. Föreningen Snösäkert, som hyr
konstsnöanlåggningen av kommunen, ansökte hos kommunen om en utbyggnad av
konstsnöanläggningen. Standardhöjningen som investeringen innebär medför en
förändring av föreningens årshyra som regleras i särskilt avtal. Denna investering ska
föreningen betala av på 12 år.

Redovisning personaltimmar WC -17

Ulricehamn har redovisat nedlagda personaltimmar som kommunen och bolagen lagt
ned på arbetet med världscupen.

För att följa upp nedlagda timmar fylldes tidsredovisning i. Detta har fångat upp arbetad
tid framförallt för möten. Den tid kommunensmedarbetare lade ner under
tävlingsdagarna ingår i sammanställningen. Ovrig tid har uppskattats.

För hela projektet har följande redovisning lämnats till kommunstyrelsen:

5 382

3 212

Internt i kommunen

Arbetslag (integrationsprojekt), NUAB, UEAB
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2.7

2.8

MSE

Totalt 9 044

Arbetsledare för integrationsprojekt samt fakturerade arbetstimmar till UEAB är inte
med  i  redovisningen. Kommunen har räknat på en timkostnad per arbetad timmer på
250 kr, vilket motsvarar ca 2,2 mnkr.

De arbetade timmarna har arbetats inom gränsen för medarbetarnas ordinarie arbeten.
Den stora arbetsinsatsen från kommunens sida har enligt intervjuer medfört att andra
större projekt har fått stå tillbaka.

Slutredovisning av investeringsprojekten

Slutredovisning av tre projekt enligt nedan har skett till kommunstyrelsen den 8 januari
2018;

1. "investeringsmedel för iordningsställande av stadionområde, belysning och
spårsystem vid Lassalyckan inför världscupen i Iängdskidor 2017"

2. "Utgifter för markåtgärder på Lassalyckan"

3. "investeringsmedel för utbyggnad av konstsnöanläggningen på Lassalyckan"

Enligt budget, tillika av kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen beslutade medel,
skulle kostnaderna för projekten under punkt 1 och 2 uppgå till 8 700 000 kronor.
Slutredovisningen visar en avvikelse om  -  900 000 kr, d.v.s. en slutlig kostnad på
9 600 000 kronor. Avvikelsen beror enligt slutredovisningen på upprustning av
elljusspår samt markarbeten för stadionområdet. För att hålla nere kostnaderna valdes
ursprungliga lösningar bort för provisoriska och mer tidseffektiva lösningar som även
var billigare. Utan dessa avsteg från planerna skulle avvikelsen blivit ännu större.

Det tredje projektet budgeterades till 3 410 000 kronor. Den slutliga upparbetade
summan uppgår enligt slutredovisningen till 3 018 000 kr, en positiv avvikelse på
392 000 kronor. Avvikelsen beror enligt slutredovisningen bland annat på att ingen
detaljkalkyl tagits fram innan budgeten fastslogs, att schaktarbeten gick fortare än
beräknat, antalet brunnar, rör, ventiler och luftare minskades samt att lösning för en
brunn var billigare än budgeterat.

iakttagelser

Vi kan konstatera att sammanställningen av nedlagda kostnader för världscupen
saknar dels intäkter som erhållits enligt avtal uppgående till 350 000 kronor.
Sammanställningen saknar också en del mindre utgifter som inte konterats så de
enkelt har identifierats som kostnader för världscupen. Vi noterar även att budgeten för
projekt ett och två av de tre ovan redovisade investeringsprojekten överskridits med
900 000 kr, motsvarande drygt 10 °/o, och att det tredje investeringsprojektet gav en
positiv avvikelse på 392 000 kr.

Vidare kan vi konstatera att uppföljning av kostnader och investeringar i samband med
världscupen har tagit cirka ett år vilket, för uppföljning av kostnader, bedöms som
orimligt lång tid.
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WEB

2.9 Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att:

o Projektredovisning upprättas för insatser av denna omfattning så samtliga
kostnader och intäkter konteras på projektet och så att uppföljning kan ske på
ett effektivt sätt.

o Uppföljningsprocessen effektiviseras så rapportering av liknande projekt kan
ske inom rimlig tid efter att projektet avslutats.
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3

3.1

3.1.1

3.1.2

ma

Sammanfattning

Bedömning revisionsfrågor

Har kommunen före och  i  samband med ansökan om Världscupen  i  skidor

lämnat utfästelser vad gäller kommunens engagemang i Världscupen?

Enligt uppgift har företrädare från Ulricehamns IF och Ulricehamn Ski Event AB fört
samtal med representanter för kommunen kring kommunens deltagande innan beslut
fattats om att godkänna avtalet mellan kommunen och Ulricehamn Ski Event AB
avseende Världscupen 2017. Projektledaren har inga uppgifter om att anteckningar har
förts vid dessa samtal.

l Budget 2016 avsätts totalt  4  mnkr för anpassning av skidstadionområdet samt utbyte
av armaturer i elljusspåret. l samband med att medel för anställning av projektledare
äskas framgår att kommunen och de kommunala bolagen arbetat intensivt med
anpassning av Lassalyckan för att kunna erbjuda en godkänd arena.

Kommunen beslutar 2016-09-29 att godkänna avtalet med Ulricehamn Ski Event AB. l
avtalet och den till avtalet hörande Bilaga A listas kommunens åtaganden inför
Världscupen.

Vår bedömning

Vår bedömning är att kommunen formellt inte har tagit några beslut eller lämnat några
utfästelser avseende kommunens engagemang i Världscupen innan avtal tecknats.
Först när avtalet mellan Ulricehamn Ski Event  AB  och kommunen godkändesi
september 2016 framgår kommunens åtaganden.

Hur beslutades att kommunen stod bakom ansökan?

Ulricehamn kommuns fullmäktige beslutade 2016-09-29, § 151, att godkänna avtalet
mellan kommunen och Ulricehamn Ski Event AB.

Kommunfullmäktige beslutade dock innan om att tillskjuta investeringsmedel för
iordningställandet av anläggningen på Lassalyckan. Verksamheterna i kommunen har
enligt uppgift arbetat intensivt med anpassningarna sedan Ulricehamn tilldelades
tävlingen i november 2015.

Enligt genomförda intervjuer påbörjades arbetet med Lassalyckan utan ett egentligt
beslut om kommunens engagemang och åtagande i Världscupen. Arrangör, politiker
och tjänstemän stod bakom ansökan, men utan att något formellt beslut fattats.

Vår bedömning

Vår bedömning är att det formella beslutet att ställa sig bakom ansökan fattades först
när kommunfullmäktige beslutade att godkänna avtalet mellan kommunen och
Ulricehamn Ski Event AB. Dessförinnan finns inga dokument som visar på att formella
beslut är tagna.
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

WEE

Finns det en övergripande bild av vilka avtal kommunen och de

kommunala bolagen ingått  i  egen regi med avseende på arrangemanget?

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-07 att tillskjuta medel till Kultur och fritid
avseende en projektledare på heltid. Projektledarens roll var att Ieda och fördela
arbetet inför Världscupen 2017.

l projektledarrollen har bland annat ingått att närvara vid byggmöten och i övrigt driva
ingående delprojekt.

Vår bedömning

Vår bedömning är att kommunens projektledare ansvarat för att ha den övergripande
bilden av de avtal kommunen och de kommunala bolagen ingått.

Finns det en övergripande bild av vilka arbeten kommunen och de
kommunala bolagen utlovat i egen regi med avseende på arrangemanget?

Av granskningen framgår att Kultur och fritid sammanställt de arbeten som behövde
utföras för homologisering av arenan i enlighet med FIS regelverk. De insatser som
behövdes för att klara kraven avgjordes löpande och kan avvikit från gjorda
uppskattningar, bland annat beroende på markförhållanden.

Tilläggsbeställningar har tillkommit under processen, och finns dokumenterade i
protokoll från byggmöten.

Vår bedömning

Vår bedömning är att projektledaren, som deltagit vid löpande byggmöten med
entreprenören, har en övergripande bild av de arbeten kommunen och de kommunala
bolagen har utlovat och genomfört.

Har erforderliga tillstånd enligt miljölagstiftningen sökts och beviljats för

tävlingen och tävlingsarenan?

Miljöenheten i Ulricehamn har varit med och bevakat miljöfrågorna i hela processen
inför tävlingen. Miljöenheten har deltagit såväl i arbetet med att upprätta en riskanalys
för arrangemanget som att bevaka att anmälan om Vattenverksamhet sökts och att
artskyddsdirektivet beaktats.

Miljöenheten har bevakat att livsmedelshantering och alkoholtillstånd har sökts på rätt
sätt samt informerat och utbildat personal som arbetat med livsmedel.

Vår bedömning

Vår bedömning är att Miljöenheten har säkerställt att, vid tidpunkten för tävlingen,
erforderliga tillstånd sökts och erhållits för tävlingen och den utbyggda
tävlingsarenan.
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3.1.6

3.2

WEE

Har kommunen och de kommunala bolagen haft tillräckliga rutiner för
uppföljning av utfallet med avseende på ingångna avtal, omfattning
investeringar samt ekonomiskt utfall av projektet?

Vi kan konstatera att sammanställningen av nedlagda kostnader för världscupen
saknar dels intäkter som erhållits enligt avtal uppgående till 350 000 kronor, dels
beräkning av kostnader för nedlagda timmar. Sammanställningen saknar också en del
mindre utgifter som inte konterats så de enkelt har identifierats som kostnader för
världscupen.

Vidare kan vi konstatera att uppföljning av kostnader och investeringar i samband med
världscupen har tagit cirka ett år vilket, för uppföljning av kostnader, bedöms som
orimligt lång tid.

Vår bedömning

l/är bedömning är att kommunen inte fullt ut haft tillräckliga rutiner för uppföljning av
utfallet.

Identifierade förbättringsområden

Vid granskningen har vissa förbättringsområden identifierats och mot denna bakgrund
rekommenderar vi kommunstyrelsen att

o Formellt besluta avsikten att stå bakom världscupen 2019 via exempelvis ett
inriktningsbeslut i fullmäktige och/eller att avtal upprättas mellan parterna.

-  Fatta beslut om en samlad budget för kommunens insatser vid liknande
händelser.

o Projektredovisning upprättas för insatser av denna omfattning så samtliga
kostnader och intäkter konteras på projektet och så att uppföljning kan ske på
ett effektivt sätt.

o Effektivisera uppföljningsprocessen så rapportering av liknande projekt kan ske
inom rimlig tid efter att projektet avslutats.

o Ta fram riktlinjer för att säkerställa att framtida liknande projekt hanteras korrekt
frán beslut till slutlig rapportering.

KPMG, dag som ovan

Jesper Wigh

Kommunal revisor
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1 Bakgrund 
Beredningen för samhällsutveckling fick i juni 2017 uppdraget av Kommunfullmäktige att ta 
fram en kulturstrategi. Viktigt är att särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur. 
Strategin ska ange ramar och spelregler för kommunens arbete med kulturfrågor. 
Beredningens uppdrag är att ta fram en strategi som konkretiseras i 3–4 strategiområden.  

Detta ska göras med utgångspunkt i de nationellt och regionalt framtagna dokumenten; ”Nya 
nationella kulturpolitiska mål”, ”En mötesplats i världen – kulturstrategi för Västra 
Götaland”, ”Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019” och ”Kulturplan för 
Boråsregionen 2016–2019”. 

2 Syfte 
Syftet med kulturstrategin är att skapa ett rikt och levande kulturliv för kommunens alla 
invånare. Ett rikt kulturliv stärker både samhällsutvecklingen och kommunens 
attraktionskraft. Genom en strategi ska kulturens förutsättningar och viljeriktningen i 
kommunen tydliggöras. Strategin syftar till att säkerställa en god service, både till invånare, 
besökare och inom kommunens egna verksamheter. Efter antagen strategi kommer en 
handlingsplan att arbetas fram.  

Eftersom kommun växer är behovet av långsiktiga strategier nödvändigt. Ambitionen om en 
växande befolkning utmanar kommunens arbete. Kulturen är ett område som nyskapas och 
förändras, därav ställs fortsatt höga krav på framtida planering. 

3 Inledning 
Kulturen har en betydande roll för samhället i stort. Ett rikt kulturliv bidrar till att människor 
kan mötas, uppleva och lära tillsammans. Kultur får oss att reflektera, känna empati, 
delaktighet och ger oss perspektiv. Kultur har en funktion att bygga broar mellan människor 
och banar väg för innovationer.  

Det är av stor vikt att uppmärksamma kulturens bidragande roll till människans välmående. 
Om individen mår bra, mår samhället bra. Utifall det finns förutsättningar för att både 
uppleva och skapa själv blir människor mer kreativa. Detta bidrar indirekt till både 
innovation och ekonomisk tillväxt. 

Ulricehamns kulturliv ska vara tillgängligt för alla. Vårt strategidokument handlar därför om 
hur vi skall växa med hjälp av kulturen. Når vi detta kommer kommunen att upplevas som en 
mer välkomnande plats och attrahera fler besökare. 
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3.1 Vad är kultur? 
Begreppet kultur kan definieras på många olika sätt, i en vid mening kan kultur syfta på alla 
aspekter av livet. Det kan handla om värderingar och traditioner i vardagen men även 
innefatta konstnärliga uttryck såsom litteratur, dans, musik, teater och arkitektur. 

Nedan följer ett urval av definitioner som åsyftas i strategin:  

 Kultur är traditioner och ett sätt att leva. 

 Kultur kan vara utvecklande både för välbefinnandet och empatin. 

 Kulturen kan utveckla människors bildning och hjälper till att se helheter och 
nyanser. 

 Kulturen bidrar till att utveckla näringsliv, social omsorg, offentlig miljö och 
integration.  

Alla dessa begrepp är viktiga för kulturstrategin, kulturen kan få människan att se sig själv 
genom andras ögon. Kulturen hjälper oss att möta livets förändringar och får oss att våga 
ifrågasätta.  

4 Hänsynstagande 
I beredningens uppdragsbeskrivning nämns olika nationellt och regionalt framtagna 
dokument. Följande styrande dokument har beaktats i framtagandet av strategin. 

4.1 Nationella kulturpolitiska mål 
År 2009 beslutade riksdagen om kulturpolitiska mål. Dessa mål ska förutom att styra den 
statliga kulturpolitiken även vägleda den kommunala kulturpolitiken. Alla ska få möjlighet 
att delta och påverka kulturlivet.  

För att nå målen ska kulturpolitiken: 

 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor 

 Främja kvalité och konstnärlig förnyelse 

 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

 Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur.1 

 
1 Proposition 2009/10:3, s.26. Tid för kultur. 
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4.2 En mötesplats i världen - kulturstrategi för Västra 
Götaland 2012- 

Västra götalandsregionens kulturstrategi ”en mötesplats i världen” lyfter fram fem områden. 
Dessa områden anses särskilt strategiskt viktiga under 2010-talet. Nyckelordet för hela 
strategin är samverkan. 

Fem strategiska områden utifrån strategin: 

 Vidga deltagandet 

 Utveckla kapaciteter 

 Gynna nyskapande 

 Nyttja tekniken 

 Öka internationaliseringen2 

 

4.3 Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019 
Västra Götalandsregionen har tagit fram en kulturplan som omfattar all regional 
kulturutveckling i Västra Götaland. Planen är ett styrdokument för att genomföra såväl den 
nationella kulturpolitiken som Västra Götalandsregionens kulturpolitik. Fokus i planen ligger 
på aktiviteter inte aktörer. 

I planen nämns olika områden som ska prioriteras för utveckling och samverkan med 
kommunerna: 

 Barn och unga 

 Besöksnäring 

 Platsutveckling 

 Arenor och nätverk 

 Samverkansplattform för interkulturell dialog 

 Kultur och hälsa3 

 

 

 

 
2 En mötesplats i världen. Kulturstrategi för västra Götaland 2012-. S.17. Västra götalandsregionens kulturpolitiska strategi. 
3 Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019. Västra Götaland regionen 
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4.4 Kulturplan för Boråsregionen  
Kulturutbudet i Sjuhärad kännetecknas av en stor bredd och mångfald. För att effektivisera 
det delregionala arbetet har de tagit fram fem stycken målbilder.  

Målbilder för kulturutveckling i Boråsregionen: 

 Kreativt kluster 

 Kultur som horisontellt perspektiv 

 Skulpturregionen Sjuhärad 2018 

 Vävcenter Sjuhärad 

 Bibliotek som demokratisk kulturarena4 

4.5 FN:s barnkonvention 
Prioriteringsområdet i strategin som gäller barn och unga tar sin utgångspunkt i FN:s 
barnkonvention. Artikel 31 lyder: 

”Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och 
lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet.”  

5 Nulägesbeskrivning 
Ulricehamns kommun har idag närmare 24 300 invånare (18-04-01) och har som mål att bli 
27 000 invånare till år 2025. Ulricehamn är en attraktiv och växande kommun där 
kulturutbudet ska spegla efterfrågan. Kommunen har idag delat in arbetet med kultur i 
allmänkultur, stadsbibliotek och musikskola/kulturskola. I området allmänkultur ingår 
programverksamhet, konst, kulturarv, skolkultur, kultur för äldre, projekt och bidrag. 
Allmänkulturen ingriper en mängd program och aktiviteter för allmänheten samt kulturstöd 
för att främja olika aktörer inom kulturlivet.  

Området stadsbibliotek består av Ulricehamns stadsbibliotek och åtta filialer och 
utlåningsstationer i Blidsberg, Dalum, Timmele, Trädet, Gällstad, Grönahög, Hökerum och 
Älmestad. Biblioteksverksamheten tillhandahåller medier av olika slag, e-böcker och e-
ljudböcker och publika datorer. Biblioteket kan även skicka hem böcker och talböcker till de 
som har svårt att ta sig till biblioteken. Stadsbiblioteket är kommunens största 
kulturinstitution och en arena för arrangemang såsom författarbesök, familjeföreställningar, 
språkcafé m.m. Biblioteket arbetar även med kulturtrappan för barn och unga, Högläsning 
och bokcirklar på äldreboenden samt besök på familjecentralen.   

 
4 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016–2019, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. 
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Området musikskola vänder sig till elever i grund- och gymnasieskolan. Musikskolan 
erbjuder möjlighet att lära sig olika instrument, sångkurser, teaterkurser och digitalt 
skapande. En av kommunens målsättningar är att musikskolan på sikt ska utvecklas till en 
kulturskola som erbjuder aktiviteter i hela kommunen.5 

Det finns även en musikprofil på gymnasiet som till hösten 2018 kommer utvecklas till ett 
estetiskt program med musikinriktning. 

Kommunen har ett aktivt föreningsliv med 79 registrerade föreningar inom kulturområdet, 
det finns även många privata kulturaktörer som bidrar till kulturlivet. 

Tillgången till kultur för barn är idag relativt god, utbudet för ungdomar är mer begränsat. 
Mycket av aktiviteterna riktar sig idag till en yngre målgrupp. 

5.1 Vision och mål 
Beredningen har arbetat efter följande vision och målbild i sitt arbete.  

 

Vision: Ulricehamn är en kulturmagnet som attraherar människor oberoende var i 
världen man hör hemma. 

 

Mål: Här möts ideella krafter, föreningar, studieförbund, näringsliv och kommunen i att 
erbjuda kulturupplevelser som berikar människor och stimulerar utveckling 

 

6 Tillvägagångssätt  
Medborgarenkät 

Beredningen tog fram en enkät i början av december 2017, den var sedan öppen att besvara i 
ungefär en månad. I enkäten ställdes frågan om vilka kulturområden respondenten tycker är 
viktigast för att skapa ett levande kulturliv. Samma fråga ställdes i en folder som beredningen 
använde sig av på höstmarknaden 2017. Enkäten har funnits tillgänglig för medborgare att 
besvara både på hemsidan och i pappersform på alla bibliotek i kommunen. På 
stadsbiblioteket kompletterades detta med en utställning. Beredningen mailade även ut 
enkäten till kommunens alla byalag, bygdegårdsföreningar, hantverksföreningar, 
hembygdsföreningar, kulturföreningar, musikföreningar och studieförbund. 

Sammanlagt via enkäten och foldern så inkom 279 svar, av dessa var äldre personer en 
representativ grupp. För att nå fler yngre var beredningen överens om alternativ till enkäten. 
Därför bokades det in flera medborgadialoger för att nå den yngre målgruppen.  

 
5 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017–2018. 



 
 
 
 
9

Medborgardialog 

Ett flertal medborgardialoger har genomförts under arbetets gång. Den första var på 
höstmarknaden i oktober 2017, där tog många chansen att prata kultur med beredningen. 
Det delades också ut en folder med samma fråga som ställdes i enkäten. Under dagen 
samlades 123 ifyllda foldrar in, där frågan om vilka områden de ansåg var viktigast för att 
skapa ett levande kulturliv ställdes. Många viktiga synpunkter togs upp, bland annat 
önskades mer kultur för ungdomar. 

Beredningen har besökt tre äldreboenden runt om i kommunen. Ekero, Solrosen och 
Hökerumsgården. På varje boende intervjuades några boende och någon från personalen. 
Detta kompletterades även med ett besök på mötesplatsen Oasen. En allmän uppfattning 
bland de intervjuade var att de ansåg sig nöjda med utbudet. Däremot kan beredningen efter 
genomförda besök konstatera att i vissa fall behövs en bättre kommunikation.  

För att fånga upp målgruppen barn och unga som är ett prioriterat område besöktes skolor 
samt fritidsgården Forum. Bogesundsskolan blev det första skolbesöket och där hade barnen 
förberett sig och skrivit ner frågor. Många av frågorna mynnande ut i att fler lokaler eller 
mötesplatser behövs. Ätradalsskolan blev nästa besök där beredningen träffade en grupp 
elever. En allmän åsikt var svårigheten att ta del av kulturutbudet som finns i centrala 
Ulricehamn, detta på grund av dåliga kommunikationsmöjligheter med buss. I februari 2018 
så medverkade beredningen på Tingsholmsgymnasiets kulturfestival. Där framkom det 
önskemål om mer kultur för ungdomar. På fritidsgården Forum träffade beredningen en 
grupp ungdomar och även personal. De tycker att Forum är en bra plats men de skulle kunna 
öka sitt utbud av aktiviteter, t.ex. fler biljardbord.  

Beredningen har besökt två klasser som studerar på Särvux. Där var eleverna relativt nöjda 
med kulturen, däremot framkom det att förutsättningarna för att uppsöka 
aktiviteter/arrangemang varierade. Riksförbundet FUB:s samlingskväll blev nästa besök. De 
flesta var nöjda med de kulturaktiviteter som finns, men de önskades mer musik och dans. 

En telefonintervju genomfördes med en personal från gymnasiesärskolan. Där framkom de 
att lärarna alltid försöker tillgodose elevernas behov av kultur utifrån deras egna förmåga.  

Utöver dialogen med invånare har beredningen bjudit in representanter från näringslivet, 
tjänstemän från kommunen och sakkunniga från Kultur i Väst. I januari 2018 deltog 
beredningen i en workshop som hölls av Kultur i Väst, där även personer från 
kulturförvaltningen medverkade. Det gav beredningen en bredare förståelse för hur 
kommunen arbetar med kultur idag. Ytterligare ett tillfälle att möta medborgare var när 
förvaltningen bjöd in till kulturdialog där personer från föreningar, företag m.fl. medverkade.  
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6.1 Möta utmaningarna 
Beredningen har stött på ett antal utmaningar för kulturarbetet. Eftersom kultur är under 
ständig utveckling krävs det mycket arbete för att anpassa utbudet i takt med 
samhällsutvecklingen. Kulturstrategin för Västra Götaland lyfter bland annat fram att vi 
behöver anpassa oss till ny teknik och utveckla kapaciteten. Beredningen kan efter 
genomförda medborgardialoger konstatera att tillgång till och deltagandet i 
kulturupplevelser är ojämlikt fördelat. Idag styrs möjligheten för många att konsumera 
kultur av en geografisk faktor. Ulricehamns kommun är störst till ytan i hela Västra Götaland 
och beroende på bostadsort kan det vara svårt att ta del av kulturen. Många synpunkter 
hänvisar till kommunikationsproblem. Det är svårt att ta sig till centralorten från de mindre 
tätorterna.  

7 Strategiområden 
Strategin är ett långsiktigt övergripande dokument som ska ge vägledning i arbetet med 
kulturfrågor. Citaten som tagits med är synpunkter som framkommit av ett flertal personer. 
En åsikt som återkommit i alla medborgardialoger är en önskan om fler mötesplatser. Ett 
viktigt område för medborgarna och därav en återkommande punkt i alla strategiområden.  

Beredningen har valt fyra strategiområden som arbetet med kultur ska fokusera på: 

 Barn-och ungdomskultur 

 Kulturella och kreativa näringar 

 Gränsöverskridande kulturarbete 

 Bevara och utveckla vårt kulturarv 

7.1 Barn-och ungdomskultur 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt 
spegla efterfrågan. Barn och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig.  

 Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och ungas delaktighet inom 

kulturen.  

 Ett varierande kulturutbud ska erbjuds även utanför skolan. 

 Kommunen ska ta tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen.  

 Ungdomar ska ges möjlighet till ökat inflytande över kulturutbudet.  

 Fler mötesplatser för ungdomar. 

Så tyckte medborgarna:  

Svårt att ta del av kulturutbudet i centrala Ulricehamn när man bor utanför stan.6 

 
6 Citat från medborgardialog på skolor 
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7.2 Kulturella och kreativa näringar 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin 
attraktivitet. Dessa näringar kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och 
företagande. 

 Ulricehamns kommun ska arbeta med främjandet av kulturella och kreativa näringar.  

 Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv som kommunen 

ska fånga upp och ta tillvara.  

 Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter för att anordna 

arrangemang. 

 Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för 

att underlätta för arrangörer. 

 Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser.  

 
Så tyckte medborgarna: 

Kreativa näringar kan ge en skjuts till annan kultur, därför bör det prioriteras.7 

 

7.3 Gränsöverskridande samarbete 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och 

utveckling. 

 Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna.  

 Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser.  

 Samverkan ska gälla internt inom kommunorganisationen, externt, regionalt och över 

kommungränsen. 

 Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete.  

 Kommunen ska genom samverkan stötta och synliggöra föreningar och 

kulturarrangörer 

 

Så tyckte medborgarna: 

Samverkan mellan generationer och internationella samarbeten med ideella föreningar 

från världen över.8 

 

 
7 Citat från medborgarenkäten och medborgardialoger. 
8 Citat från medborgarenkäten och medborgardialoger. 
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7.4 Bevara och utveckla vårt kulturarv 
Ulricehamns kommun ska värna om ett tillgängligt och utvecklande kulturarv. Det är viktigt 
att kulturarvet ses som en utvecklingsfaktor och att invånarnas engagemang i denna fråga tas 
tillvara.  

 Ulricehamns kommun ska arbeta för att vårt kulturarv ska tillgängliggöras för både 

medborgare och besökare.  

 Det är av stor vikt att alla ska kunna ta del av kulturarvet som finns i kommunen.  

 När fler kan ta del av Ulricehamns kulturarv så bidrar det både till kunskap och 

förståelse för nutidens, gårdagens och framtidens samhälle. 

 Utveckla mötesplatser där samordning av kulturarvsarbetet kan ske 

 

Så tyckte medborgarna:  

Ulricehamn behöver få tillbaka sitt museum.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Citat från medborgarenkäten och medborgardialoger. 
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9 Bilaga 1 Idébank 
Nedanstående förslag är idéer från medborgarna som uppkommit under beredningsarbetet. 
Dessa kan fungera som inspiration till kommunens arbete.  

 Pokémonjakt 

 Lokal för utställning, ej biblioteket 

 Att ta del av människans tidigare kulturyttringar hjälper oss att förstå nutiden och 
underlättar för oss att utveckla kulturen i framtiden. 

 Det krävs en kraftig satsning på arrangörer och utövare av teaterverksamhet om vi i 
framtiden vill ha ett levande teaterliv i kommunen och inte alltid besöka andra 
kommuner och städer för att uppleva teater.  

 Egen teaterverksamhet måste väsentligt öka kommunens attraktionskraft.  

 Kommunen måste ha en beredskap för att kunna behålla såväl kommersiell som icke 
kommersiell film.  

 Tycker det är viktigt att barn och ungdom lär sig mer om stadens historia, som ju är 
väldigt intressant.  

 Internationellt samarbete med ideella föreningar från världen över 

 Det viktigaste är att unga får en plattform och växa inom sina kreativa områden. Att 
kommunen vågar sticka ut hakan och sätta Ulricehamn på kartan 

 Olika kulturformer kan inte ställas mot varandra. Alla är viktiga eftersom de utgår 
från den enskilda människan.  

 Kulturskola, mer lokaler för att utveckla kulturlivet i Ulricehamn 

 Utställningar o muséum är viktiga. 

 Ulricehamn behöver få tillbaka kulturarvmuséet 

 Bilkulturen 

 Landsbygden får inte glömmas bort 

 Kreativa näringar kan ge en skjuts till annan kultur. Därför bör det prioriteras 

 Utveckla vandrings och cykelleder med naturreservat och andra naturvärden runt i 
kommunen. Fler informationstavlor om växter och djur och vilken betydelse ett 
levande jordbruk har för den biologiska mångfalden och för att bevara kulturvärden 
och gammal kunskap 

 Ett starkt stöd till all sorts scenkonst är viktig för en kommuns utveckling. 

 Oasen betydelsefull för äldre 

 Utveckla Storgatan och Stora torget 
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 Oasen det bästa som hänt 

 Opera och konst på bio, öppna Stureparken vid hotell Bogesund för servering och 
underhållning 

 Mera bänkar efter banvallen till Timmele. 

 Vandringar ute i kulturmarken 

 Oasen är det bästa som gjorts. Det är bra för pensionärer att kunna komma hit 

 Samverkan mellan alla generationer 

 Det råder brist på större samlingssalar, var finns plats för ungdomar att träffas om de 
är för gamla för Forum? 

 Ulricehamnsbygdens folkdanslag har haft dans runt granen i 15 år på torget. 
Kostnaden för oss är ca 4000kr med polistillstånd, annons, godispåse, musik. Vi är en 
liten förening som roar många vid midsommar och andra uppdrag. Vi sliter hårt men 
har roligt. Tyvärr sinar pengarna för en liten förening. vi hade hoppats på gensvar 
under alla år. 

 Kulturskola är viktigt 

 Önskar ett ställe som fungerar för yngre pensionärer 

 Viktigt för ensamma pensionärer att kunna utnyttja helgerna så att ensamheten kan 
åtgärdas 

 Mer besök av författare, konstnärer etc. i skolan.  

 Mötesplatser för ungdomar 

 Bättre kommunikationer till stan för att kunna ta del av kulturen. Bussarna går sällan 
på landsbygden.  

 



 

 

        

 
Sid 1  

2016-04-06 

 

Uppdragsbeskrivning – Kulturstrategi  
 
2017/224 

Ämne: Kultur  

Beredning: Beredningen för samhällsutveckling 

Uppdrag: Kommunfullmäktige avser att ge beredningen för samhällsutveckling i uppdrag att 
ta fram en kulturstrategi. Syftet med strategin är att skapa ett rikt och levande kulturliv för 
kommunens invånare. Ett rikt kulturliv stärker inte bara samhällsutvecklingen och 
kommunens attraktionskraft, det bidrar också till människors välbefinnande. 

Strategin som beredningen föreslås att ta fram ska ange vilka inriktningar som är av störst 
betydelse för att skapa förutsättningar för ett rikt och levande kulturliv. Viktigt är att särskilt 
uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur. För att säkerställa att kommunens 
kulturarbete utgår ifrån ett långsiktigt perspektiv med väl avgränsande prioriteringar och 
vägval, så ska strategin konkretiseras i 3-4 strategiområden. Detta ska göras med 
utgångspunkt i de nationellt och regionalt framtagna dokumenten; ”Nya nationella 
kulturpolitiska mål”, ”En mötesplats i världen – kulturstrategi för Västra Götaland”, 
”Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019” och ”Kulturplan för Boråsregionen 
2016-2019”. Samtidigt ska utrymme ges för lokala initiativ som också kan inspirera andra. 

Uppdraget kompletteras med ett s.k. processhjul och ett PM från förvaltningen som ger 
beredningen en aktuell omvärldsanalys och nulägesbeskrivning av området. 

Inledningsdebatt: 2017-03-30 

Uppdragsdebatt: 2017-05-23 

Beredningen startar: 2017-06-01 

Vägledningsdebatt: februari 2018 (medverkan på KS arbetsgrupp februari 2018) 

Överlämnande av strategi: april 2018 

 

Budget: 2017 180 tkr, 2018 120 tkr – totalt 300 tkr 

 

Celso Silva Gonçalves   Lars Holmin 

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktiges vice ordförande 
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§ 107/2018 
 

Årlig översyn av mål och uppdrag 2018 
Dnr 2018/161 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag har arbetet inneburit 
sortering av vilka mål och uppdrag som är klara, vilka som inte har gått att genomföra. De 
som är kvar att arbeta med återfinns ej i detta dokument utan finns med i bilagor till 
årsredovisning 2017.  
 
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-02 från kommunchef 
2 Årlig översyn av mål och uppdrag 2018 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
De mål och uppdrag som i översynen har bedömts vara klara och de som ej går att genomföra 
godkänns och avslutas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
De mål och uppdrag som i översynen har bedömts vara klara och de som ej går att genomföra 
godkänns och avslutas. 
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beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag har arbetet inneburit 
sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte har gått att 
genomföra (röd markering). De som är kvar att arbeta med (gul/grå markering) återfinns ej i 
detta dokument utan finns med i bilagor till årsredovisning 2017.  
 
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 
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De mål och uppdrag som i översynen har bedömts vara klara och de som ej går att genomföra 
godkänns och avslutas. 
 
 
Ärendet 
Förutom lagstiftning, övergripande nationella mål och riktlinjer, som styr kommunens 
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detta dokument utan finns med i bilagor till årsredovisning 2017.  
 
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 
 
I bifogat dokument återfinns de mål och uppdrag som är politiskt beslutade och som är klara 
(grön markering) samt de som inte har gått att genomföra (röd markering). 
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1.1 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015-2018 (KPH) 
I uppföljning för 2017 finns inga mål eller uppdrag som är klara (grön markering), eller som inte har gått att 
genomföra (röd markering).  

1.2 Budgetuppdrag 2015 

1.2.1 Regeringen riktar samtidigt medel till kultur i 
miljonprogramsområden. 

1.2.1.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

Regeringen beslutade 2016 om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas 
utemiljöer. Stödet för 2016 var 200 miljoner kronor och skulle sökas hos Boverket. 

Stubo hade för avsikt att söka medel 2016 men saknade vissa delar som nu arbetats fram, bl a hyresgästdialog. Dock 
hann Stubo inte göra någon ansökan och några medel att ansöka om för 2017 har inte aviserats. 

Verksamhet kultur och fritid ansökte 2016 om "Konst händer" från statens konstråd. Ansökan avsåg 
miljonprogramsområdet Karlslätt och handlade om idén att samarbeta med de boende, den lokala 
hyresgästföreningen, ev. lokal konstförening och ev. ett bildningsförbund för att väcka liv i ett nu oanvänt och även 
kulturhistoriskt intressant litet område mitt i ett miljonprogramsområde. Tyvärr fick verksamheten avslag på sin 
ansökan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.2.1.2 Sektor service 

 

Analys 

Regeringen beslutade 2016 om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas 
utemiljöer. Stödet för 2016 var 200 miljoner kronor och skulle sökas hos Boverket. 

Stubo hade för avsikt att söka medel 2016 men saknade vissa delar som nu arbetats fram, bl a hyresgästdialog. Dock 
hann Stubo inte göra någon ansökan och några nya medel att ansöka om har inte aviserats. 

Verksamhet kultur och fritid ansökte 2016 om "Konst händer" från statens konstråd. Ansökan avsåg 
miljonprogramsområdet Karlslätt och handlade om idén att samarbeta med de boende, den lokala 
hyresgästföreningen, ev. lokal konstförening och ev. ett bildningsförbund för att väcka liv i ett nu oanvänt och även 
kulturhistoriskt intressant litet område mitt i ett miljonprogramsområde. Tyvärr fick verksamheten avslag på sin 
ansökan. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.2.2 Demokratin förutsätter att dess invånare kan ta del av och själva vara 
en aktiv del av samhällsutvecklingen. 

1.2.2.1 Förskola till årskurs 6 

 

Analys 
Projektmedel har avsatts för Hökerums skola och förskola som i ett samarbete genomfört en 
kompetensutvecklingsinsats kring rubriken "Varje barns bästa" med Kent Hedevåg. Syftet är att stimulera utveckling 
och läsande redan från tidig ålder. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsatt arbete utifrån utvärdering och identifierade utvecklingsområden. Sprida lärdomar från projektet. 
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1.2.2.2 Sektor lärande 

 

Analys 
Projektmedel har avsatts för Hökerums skola och förskola som i ett samarbete genomfört en 
kompetensutvecklingsinsats kring rubriken "Varje barns bästa" med Kent Hedevåg. Syftet är att stimulera utveckling 
och läsande redan från tidig ålder. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsatt arbete utifrån utvärdering och identifierade utvecklingsområden. 

Sprida lärdomar från projektet. 

  

1.2.3 Volontärer fyller en viktig funktion inom framförallt aktiviteter för 
äldre. 

1.2.3.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

Uppdraget är slutfört och en modell för en utvecklad volontärverksamhet är framtagen. Volontärverksamheten Oasen 
som främst vänder sig till äldre har under flera år stadigt ökat i antalet besökare och verksamheten är mycket väl 
fungerande. 

Det har även erhållits Folkhälsomedel där det kunnat göras specifika och riktade satsningar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

En styrgrupp för volontärverksamhet är under hösten 2017 etablerad inom sektor välfärd. 

1.2.4 Regeringen har aviserat ett antal satsningar inom lärandet med 
riktade bidrag. Ulricehamns kommun ska arbeta på ett sådant sätt inom 
de områdena att vi får del av dessa statsbidrag. 

1.2.4.1 Förskola till årskurs 6 

 

Analys 

Sektor lärande söker stadsbidrag från Skolverket och använder dessa till förstärkningar för att utveckla 
verksamheten. 
 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att genomföra de handlingsplaner som är kopplade till sökta stadsbidrag samt följa upp effekterna. 

1.2.4.2 Sektor lärande 

 

Analys 

Sektor lärande söker stadsbidrag från Skolverket och använder dessa till förstärkningar för att utveckla 
verksamheten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att genomföra de handlingsplaner som är kopplade till sökta stadsbidrag samt följa upp effekterna. 
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1.2.5 Kommunen ska vara ett föredöme i att ta tillvara personers 
kompetens. 

1.2.5.1 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Vid rekrytering tillämpar Ulricehamns kommun en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det handlar om att vi ska 
få rätt kompetens på rätt plats utan att någon sökande diskrimineras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen ser det som prioriterat att vara en inkluderande arbetsgivare och utvecklar löpande våra processer för 
att främja detta. 
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1.3 Budgetuppdrag 2016 

1.3.1 Utveckling av stadskärnan och ett nytt bibliotek. 

1.3.1.1 Plan 

 

Arbetet med det initiala undersökningarna är färdställda och vidare löper nu projektet med nytt Stadsbibliotek på 
genom den projektgrupp som arbetar fram underlag för färdigställande av byggnation. Sektor service driver arbetet 
och miljö och samhällsbyggnad bidrar för att stärka och säkerställa den goda arkitekturen såväl för ny byggnad som 
för stadslandskapet runt denna byggnad i staden. Flödena i staden och integreringen mellan de olika verksamheterna 
är viktig och detaljplanen skall maximeras vad det gäller nyttan. 

  

1.3.2 Utveckla en fritidsbank 

1.3.2.1 Kultur och fritid 

 

Analys 

Förvaltningen fick i uppdrag 2016 att utreda om att starta upp en Fritidsbank. Utredningen har presenterats för 
kommunstyrelsens arbetsgrupp och en rapport har skickats in till kommunstyrelsen. 

I förslaget finns även med att starta upp samarbete med arbetsmarknadsenhet och studieförbundet SISU med 
projektet "Sports for you". 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

  

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse Åtgärd/Insats Kommentar 

     Avslutad 

En arbetsgrupp tillsätts 
som utreder frågan. 

 

     Avslutad 

Tidsplan läggs fram, 
samt plan för hur 
verksamheten ska 
drivas. 

 

     Avslutad 

Tillsammans med SISU, 
arbetsmarknadsenheten 
och funktionshinder 
arbeta fram ett förslag 
för hur en Fritidsbank 
skulle kunna startas i 
kommunen. 
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1.4 Budgetuppdrag 2017 

1.4.1 Förstärk det miljöstrategiska arbetet 

1.4.1.1 Kansli 

 

Analys 

En miljöstrateg är rekryterad har påbörjat sitt arbete under hösten 2017. Oganisatorisk placering är på strategi- och 
utvecklingsenheten på Kanslifunktionen. Förutom en serie motioner, medborgarförslag och remisser så kommer 
miljöstrategen under hösten och vintern ta sig an den miljöstrategi som en fullmäktigeberedning snart är färdig med. 
Första steget är konsekvensanalys och därefter, om fullmäktige antar strategin, ska en handlingsplan upprättas. 

  

  

1.4.2 Ökade löner för feriearbete 

1.4.2.1 Personal 

 

Analys 

Lönerna för feriearbete har på i stort sett samma nivå sedan många år tillbaka. Feriearbete har tidigare erbjudits för 
tre åldrar, 16,17 och 18 år. Lönerna har fördelats olika för varje ålder. Under 2016 höjdes nivåerna med 10 %. 
Verksamheten har haft diskussioner sedan tidigare angående behov av skillnad på lön utifrån ålder där man inte 
längre ser en grund för åldersindelningen. Vidare har man inte fått synpunkter avseende nivån på lön för 
minderåriga. 

I jämförelse med andra kommuner ser det olika ut, både vad gäller antal feriearbetare och lönenivå, där det är svårt 
att se ett mönster i hur det hanteras. Vidare har det varit svårt att utifrån budget beräkna när lönerna har skilt sig 
mellan åldrar då verksamheten inte vet hur många som tackar ja i varje ålder. 

Från och med T1 2017 höjdes nivån med 10% men fördelas ut och därmed blir lönen för samtliga feriearbetare i alla 
tre åldrarna 75 kr/tim inkl semesterersättning för 2017. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Se över antalet feriearbeten i syfte att stimulera ungdomar att arbeta i kommunal verksamhet. 

1.4.3 Höj mål för markberedskap. 

1.4.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

Analys 

Förvaltningen har presenterat förslag på mål för att höja markberedskapen till budgetskottet under våren. Förslaget 
har presenterats utifrån lämnad inriktning. Beslut om justering av målen fattades av fullmäktige i samband med 
budgetbeslutet. Fullmäktige valde att inte gå på uppdragets förslag. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att målen ska vara realistiska att uppnå så behöver de anpassas till befintligt utgångsläge utifrån kommunalägd 
och detaljplanerad mark. För att ytterligare öka ambitionsnivån krävs att såväl investeringsbudgeten och 
driftbudgeten utökas och att kommunen sätter en realistiskt tidsplan för genomförandet. 

1.4.3.2 Plan 

 

Analys 

Förvaltningen har presenterat förslag på mål för att höja markberedskapen till budgetskottet under våren 2017. 
Förslaget har presenterats utifrån lämnad inriktning. Nya mål har sedan beslutats av kommunfullmäktige. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

För att målen ska vara realistiska att uppnå så behöver de anpassas till befintligt utgångsläge utifrån kommunalägd 
och detaljplanerad mark. För att ytterligare öka ambitionsnivån krävs att såväl investeringsbudgeten och 
driftbudgeten utökas och att kommunen sätter en realistiskt tidsplan för genomförandet. 

  

1.4.3.3 Exploatering 

 

Analys 

Förvaltningen har presenterat förslag på mål för att höja markberedskapen till budgetskottet under våren. Förslaget 
har presenterats utifrån lämnad inriktning. Exploateringsenheten arbetar prioriterat med att identifiera fastigheter 
som följer den antagna markförvärvspolicyn. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att målen ska vara realistiska att uppnå så behöver de anpassas till befintligt utgångsläge utifrån kommunalägd 
och detaljplanerad mark. För att ytterligare öka ambitionsnivån krävs att såväl investeringsbudgeten och 
driftbudgeten utökas och att kommunen sätter en realistiskt tidsplan för genomförandet. Arbete som återstår är även 
att klargöra rutiner kring köp och försäljning av fastigheter. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Ta fram Markförvärvspolicy 

Kommunstyrelsen antog Markförvärvspolicyn den 9 mars 2017. 

1.4.4 Införa fri kollektivtrafik för personer 75 år och äldre 

1.4.4.1 Exploatering 

 

Analys 

Avtal har tecknats med Västtrafik och för invånare som är 75 år eller äldre kan numera åka kostnadsfri kollektivtrafik. 
Omkring 1 300 personer, cirka 50 % av de berättigade, har ansökt om seniorkortet som möjliggör fria resor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exploateringsenheten ska fortsätta arbeta aktivt med att informera om möjligheten till fri kollektivtrafik för invånare 
som är 75 år eller äldre. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Upprätta genomförandeplan för införandet av fri kollektivtrafik för 
personer 75 år eller äldre 

 

1.4.5 Utred reducerad eller slopade kommunala mark- och planavgifter 
utanför centralort 

1.4.5.1 Plan 

 

Uppdraget är sammanställt i en rapport och översänt till politiken för beslut. Beslut förväntas på KS i mars 2018. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad med avvikelse 

Ta fram utredning för reducerad eller slopad avgift utanför centralort 
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1.4.5.2 Exploatering 

 

Analys 

Exploateringsenheten har arbetat tillsammans med planenheten för att utreda möjligheten till reducerade eller 
slopade mark- och planavgifter utanför centralorten. I utredningen ingår också en definition av var gränsen går för 
centralorten. Det anses viktigt att bestämma avgränsningen av centralorten tillsammans med de kommunala bolagen, 
framförallt Ulricehamns Energi AB, i samband med deras debitering vid fiberutbyggnad. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planenhetens utredare samordnar uppdraget och kommer upp för beslut i mars 2018. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad med avvikelse 

Ta fram utredning för reducerad eller slopad avgift utanför centralort 

Utredningen kommer redovisas för politiken i mars 2018. 

1.4.6 Utred möjlighet till försök med sex timmars arbetsdag 

1.4.6.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

Det har inte påbörjats något arbete med uppdraget. Förvaltningen följer det arbete som pågår i andra kommuner, 
men några ytterligare åtgärder planeras inte. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2018 att uppdraget ska upphöra. 

1.4.7 Fixartjänst för äldre 

1.4.7.1 Funktionsnedsättning 

 

Analys 

Uppdraget är slutfört, då tjänsten kom igång under oktober. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet funktionsnedsätting och daglig verksamhet är i en ständig utveckling och resultatet av fixartjänst 
behöver utvärderas och följas upp över tid. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Implementera och verkställa fixartjänst 

 

1.4.7.2 Enhet 7 daglig verksamhet 

 

Analys 

Fixartjänst startade i oktober 2017. En grupphandledare anställdes på 20% dvs en dag per vecka och en bil 
införskaffades. Grupphandledaren tillsammans med brukare i daglig verksamhetsamt utför tjänsterna i hemmet hos 
äldre över 67 år i ordinärt boende. Att arbeta med fixartjänst 1 dag per vecka  har hittills varit tillräckligt och  
motsvarat den peng man har avsatt för verksamheten. En utveckling att fundera över är om fixartjänst ska gälla för 
alla pensionärer över 67 år oavsett ordinärt eller särskilt boende. Vi har fått synpunkter på just det ifrån allmänheten 
då även i pensionärer i kommunens särskilda boenden behöver ha den här typen av hjälp. Vård och omsorgspersonal 
utför inte denna typ av uppgifter och har då inte pensionären någon anhörig till hjälp så är det svårt att få vissa 
sysslor utförda. Vi tror att det skulle vara möjligt att i befintlig ram kunna utföra fixartjänst för alla över 67 år. Kan 
det också finnas funktionshindrade personer under 67 år som skulle vara i behov av tjänsten? Det är något att 
långsiktigt fundera över. 

 



Uppföljning Tertial 3 11(27)

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Att insatsen fixartjänst ska gälla för alla över 67 år oavsett boendeform samt ev funktionshindrade personer under 67 
år? 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Implementera och verkställa fixartjänst 

Fixartjänst är i gång och uppdraget är därmed utfört. 

1.4.8 Friskvårdsaktiviteter för äldre 

1.4.8.1 Äldreomsorg 

 

Analys 

Äldreomsorgen har under året arbetat med friskvårdsaktiviteter för äldre. Syftet har varit att uppmuntra seniorer att 
vara fysiskt aktiva och delta i olika sociala sammanhang. Temaområden under året har exempelvis varit fysisk 
aktivitet, kost, minne och minnen, social gemenskap och generationsöverskridande verksamhet. Anhöriga inkluderats 
i vissa aktiviteter. Tillvägagångssättet har varit  att enheterna och andra nyckelpersoner har bett om medel för att 
arbeta med en friskvårdsaktivitet för äldre på sin enhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exempel på aktiviteter som utförts är pizzakvällar, mataktiviteter, rörelseaktiviteter, bussturer, föreläsare och artister. 

År 2018 fördelas medel ut till dagverksamheterna som kan arbeta mer långsiktigt med att planera aktiviteter. 

1.4.9 Stimulera mobila kulturupplevelser 

1.4.9.1 Kultur och fritid 

 

Analys 

Studieförbunden har under året kunnat söka extra projektmedel för att arbeta med mobil kultur för äldre. 

100 000 kr var avsatt för detta. 5 studieförbund sökte, och av dessa beviljades 4 stycken bidrag. 

De olika studieförbunden har arbetat med föreningar (SPF och PRO), och tillsammans har de arrangerat 
kulturarrangemang, musik, temadagar, kör, allsångsprogram, nostalgiafton och berättelser ute på äldreboenden i 
kommunens alla olika delar. Biblioteket har under året arbetat med högläsning och musik på äldreboenden. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet med samverkan mellan kommun, studieförbund och pensionärsföreningar har varit lyckat. Detta kommer 
fortsätta att utvecklas under 2018. 

Att frigöra en pott där studieförbund kunnat söka har varit bra, och kommer att fortsätta. 2017 utlystes medlen sent 
och det var svårt att sjösätta. Under 2018 utlyses medlen redan i januari. 

  

1.4.10 Utökat friskvårdsbidrag 

1.4.10.1 Personal 

 

  

Analys 

För att uppmuntra till en hälsosam livsstil så väl som att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen 
infört ett friskvårdsbidrag enligt uppdrag. Friskvårdsbidraget gäller alla anställda oavsett sysselsättningsgrad samt 
personal som är frånvarande p.g.a. sjukdom. För att den anställdes ansökan om friskvårdsbidrag ska godkännas och 
bidrag betalas ut ska friskvårdsaktiviteten fylla skatteverkets kriterier för skattefria motions- och 
friskvårdsförmåner.Bidraget beräknas på upp till 50 % av den anställdes utlägg och uppgår till max 1000 kr (inkl. 
moms) per anställd och kalenderår. 

Friskvårdsbidraget infördes under T1 och ska under T3 följas upp. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Friskvårdsbidraget har idagsläget gett upphov till en relativt omfattande administration och detta ska ses över inför 
2018-2019 i syfte att minimera lokal administration. Eventuellt måste förvaltningen överväga att handla upp 
administration kommande år. Vid en första anblick har ca 466 tkr använts under hela 2017 och en arbetsgrupp har 
tillsatts inom personalfunktionen i syfte att hitta förbättringsförslag i syfte att underlätta administrationen såväl som 
att öka nyttjandet av bidraget. 

  

 

1.5 Åtgärdsplan - framtidens grundskola 
I uppföljning för 2017 finns inga mål eller uppdrag som är klara (grön markering), eller som inte har gått att 
genomföra (röd markering).  

1.6 Handlingsplan - måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns 
kommun 2012-2016 

Enligt beslut I kommunfullmäktige 2017-10-26, § 185/2017, avslutades måldokument för folkhälsoarbete 
Ulricehamns kommun 2012-2016 samt handlingsplan för folkhälsoarbetet 2012-2016. 

1.7 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 

I uppföljning för 2017 finns inga mål eller uppdrag som är klara (grön markering), eller som inte har gått att 
genomföra (röd markering).  

1.8 Handlingsplan för vuxenutbildningen 
I uppföljning för 2017 finns inga mål eller uppdrag som är klara (grön markering), eller som inte har gått att 
genomföra (röd markering).  

1.9 Äldreomsorgsplan 2016-2019 
I uppföljning för 2017 finns inga mål eller uppdrag som är klara (grön markering), eller som inte har gått att 
genomföra (röd markering).  

1.10 Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden 
Inga uppdrag från Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden har prioriterats i budget 2017. Därför finns heller 
inget att följa upp. 

1.11 Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018 
 I uppföljning för 2017 finns inga mål eller uppdrag som är klara (grön markering), eller som inte har gått att 
genomföra (röd markering).  
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1.12 Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018 

1.12.1 Risk/sårbarhet Manuell övervakning och rondering av fastigheter vid 
ström- och IT-bortfall gör att det operativa arbetet blir svårt och 
sekundärt system är sårbart. Uppdrag 12-voltsladdare eller liknande 
behöver införskaffas till samtliga radioenheter. 

1.12.1.1 Fastighet 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet fastighet har utrett frågan och identifierat behovet. Uppdraget har slutförts under våren 2017, genom att 
16 stycken billaddkablar till radioenheterna har köpts in. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

  

  

1.12.2 Risk/sårbarhet IT-verksamheten är mycket sårbar under tider som 
ligger utanför kontorstid och incidenter som inträffar under sådan tid 
riskerar att orsaka stor skada. Uppdrag Utveckla krisringen, som är en 
samverkansmöjlighet där IT-verksamheter i sjuhäradskommunerna 
stöttar varandra med kompetens och resurser på och utanför kontorstid. 

1.12.2.1 It 

 Uppfyllt 

Analys 

It har en beredskapsorganisation sedan oktober 2016. 

Uppdraget är genomfört. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågan diskuterades vid sista mötet i 7-häradskommunernas nätverk 7Com i Ulricehamn i december 2017. Detta 
skulle kunna vara ett område att titta på att samverka kring under 2018. Frågan skall diskuteras igen vid nästa möte i 
Svenljunga den 1 februari. 
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1.13 Biblioteksplan 
I uppföljning för 2017 finns inga mål eller uppdrag som är klara (grön markering), eller som inte har gått att 
genomföra (röd markering).  

1.14 Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete 

1.14.1 Riktade kunskaps- och motiverande insatser för att motverka ohälsa, 
sjukdom och skada på grund av eget bruk, missbruk eller närståendes 
bruk eller missbruk av ANDT. 

1.14.1.1 Enhet öppenvård 

 Uppfyllt 

Analys 

Information om att Öppenvårdsenheten bistår med stöd till anhöriga till personer med missbruksproblematik har lett 
till att  öppenvårdsenheten under året haft 20 uppdrag rörande anhörigstöd. Varje uppdrag kan röra flera personer. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Två medarbetare avsätter vardera 25% av sin arbetstid för att fortsätta utveckla anhörigstöd. 

Fältsekreterare erbjuder informationstillfällen kring alkohol och andra droger till skolorna i syfte att sprida kunskap 
kring trender inom  området och för att öka kunskapen kring skadeverkningar. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Utveckla samarbetet med andra aktörer i kommunen för att 
kunna tillgodose behovet av stöd till anhöriga till personer med 
beroendeproblematik. 

Det fortsatta utvecklingsarbetet vad det gäller anhörigstöd sker i nära 
samarbete med anhörigstödskonsulenten i Ulricehamns kommun. 

 Erbjuda anhörigstöd i grupp utifrån efterfrågan. Erbjudande om anhörigstöd i grupp har erbjudits men gensvaret var 
lågt. 
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1.15 Plan mot våld i nära relationer 

1.15.1 Varje person, barn som vuxen, som utsätts för våld i nära relation får 
ett individbaserat stöd. 

1.15.1.1 Enhet försörjning o adminstöd 

 Uppfyllt 

Analys 

Varje individ, barn som vuxen, som IFO kommer i kontakt med får ett individbaserat stöd, utifrån våld i nära relation. 
IFO har en upparbetad arbetsmodell vilket innebär att om man är utsatt för våld i nära relation, så erbjuds individer 
stöd utifrån en individuell bedömning. Arbetsgruppen som innehåller både myndighetsutövare och öppenvård har 
regelbundna möten och samverkanträffar under året. Samverkansträffar görs kontinuerligt med polis, kvinnojour, 
barnahus sjukvård m.m 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Rutiner kommer framtas gällande hedersrelaterat våld. En utbildning/information kommer hållas på en IFO-dag. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Andel FREDA-utredningar 
   

 Andel samverkansmöten 
med barn- och ungdomsenheten 

   

1.15.2 Våldsutövaren erbjuds stöd. 

1.15.2.1 Enhet försörjning o adminstöd 

 Uppfyllt 

Analys 

I arbetsgruppen för Våld i nära relation har två personer gått Certifierande utbildning i att leda icke-
våldsgrupp för män  som är en 5-dagars utbildning med Per Isdal (ATV). Denna utbildnings syfte är att ge 
kunskap och färdigheter att vara gruppledare i Utvägs icke-våldsgruppskoncept utarbetat av Per Isdal (ATV) för 
Utväg Södra Älvsborg och Utväg Göteborg. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ulricehamn ska leda en icke-vålds grupp för män med start våren 2018. Ulricehamn har bjudit in Tranemo kommun 
och Svenljunga kommun att medverka i en form av samarbete mellan kommungränserna. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal våldsutövare som 
erbjudits stöd 
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1.16 Handlingsplan för jämställdhet 

1.16.1 Ta fram könsuppdelad statistik, ur ett kund- brukarperspektiv, som är 
möjlig att använda och analysera i verksamhetsplanerna i förvaltningens 
verksamheter. 

1.16.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

 

Analys 

Moduler för automatkoppling av statistik till Stratsys från Qlikview och Kolada är införskaffade. De mått som 
används i verksamhetsplanerna och där könsuppdelad statistik finns i Kolada eller Qlikview, är nu automatkopplade. 
Ansvarig chef har nu för dessa mått möjlighet att göra jämförelser och analys mellan könen, riket och för de år 
statistik är inrapporterad. Under 2017 har ett arbete inletts med att lansera en jämförelsetjänst och 
nyckeltalspublicering på kommunens externa webb. Verktyget heter Stratsys medborgarportal och medger också 
könsuppdelad statistik för de mått där det finns. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Något som alltid måste göras är att automatkoppla nya mått mot Qlikview och Kolada, så snart man beslutat att de 
ska med i verksamhetsplanerna. 

1.16.2 Ge personal som handlägger ansökningar om bidrag för kultur- och 
fritidsverksamhet samt personal som sköter bokning av kommunens 
hallar eller planer grundläggande utbildning i jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering.Ta fram könsuppdelad statistik över deltagare i 
kultur och fritidsaktiviteter. 

1.16.2.1 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Utbildning för all personal inom verksamheten vad gäller jämställdhet har genomförts. Utbildningen hölls under en 
heldag av Make Equal. 

Arbetet med jämställdhet följdes upp under ett frukostmöte för all personal inom verksamheten. Plan för det fortsatta 
arbetet presenterades. 

Arbete med att ta fram könsuppdelad statistik har påbörjats. 

  

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

En värdegrund vad gäller jämställdhet ska tas fram. 

Den statistik som går att ta fram över deltagare i kultur- och fritidsverksamhet kommer att följas upp. Arbetet 
kommer ske kontinuerligt under 2018. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Genomföra utbildning av all personal.  
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1.16.3 Ur ett tillväxtperspektiv genomföra aktiviteter för att uppmuntra 
kvinnligt företagande. 

1.16.3.1 Nuab 

 Uppfyllt 

Analys 

Bakgrundsfakta och analys har skett hur vi ska arbeta med kvinnligt företagande 

Då det finns flera alternativ på kvinnliga nätverk (bla POW, Taste The Countryside, Susanne Pettersson) så har NUAB 
valt att inte starta upp något nytt utan istället deltagit på nätverksmöten och gett information om NUABs tjänster och 
möjligheter till stöttning för dessa företag. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

 Har plockat fram lite siffror från SCB och under 2016 så drevs 27% av Ulricehamns företag av kvinnor. 
 De områden där det är fler kvinnor än män är inom personliga och kulturella tjänster, utbildning och störst 

inom företagskategori Okänt dvs man har inte uppgivit inom vilket område eller SNI-kod man verkar. 
 Arrangerar en företagskväll i TP-huset där fokus ligger på kvinnligt företagande och marknadsföring av 

dessa 
 Kompetensutveckling i Sociala medier för Turism och besöksnäringen (majoritet kvinnliga företagare) 

  



Uppföljning Tertial 3 18(27)

1.17 Riktlinjer för bostadsförsörjning 

1.17.1 Utökad strategisk samverkan inom kommunens arbete med samhälls- 
och bostadsplaneringsfrågor. 

1.17.1.1 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Exploateringsenheten är delaktig i ett flertal sammanhang för samverkan både inom och utom kommunen. Enheten 
deltar i forumet Strategisk mark- och plangrupp där frågor kring samordning och samverkan kring strategiska 
marknyttjandefrågor tas upp. Frågeställningarna är på lång sikt och utfallet ska vara strategiskt och vidareföras in i 
exempelvis planprioriteringslistan och i handlingsplanen för markförvärvspolicyn. 

Lokalberedningsgruppen har representant från planenheten som bistår med information för att skapa en smidighet i 
den kommunala utvecklingen av byggnader och fastigheter. 

"En dörr in" är ytterligare ett forum där enheten deltar och samverkar med NUAB för att nå näringslivets 
frågeställningar och möta de behov som önskemål som finns. 

Enheten är delaktig i kommunens lokala brottsförebyggande råd, BRÅ, där våra olika förvaltningar samverkar med 
bland annat Polis och Räddningstjänsten. Främst gäller detta säkerhetsfrågor i trafikinfrastrukturen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete pågår att ta fram en rutin avseende köp och försäljning av fastigheter tillsammans med verksamheten 
Fastighet. Denna kommer bidra till ett tydligare ansvar för vem som ska göra vad i processen och således öka 
effektiviteten. 

I arbetet med BRÅ är en aktivitetslista framtagen som framledes ska resultera i prioriterade åtgärder för att 
åstadkomma säkerhet i trafiken. 

1.17.1.2 Exploatering 

 

Analys 

Exploateringsenheten är delaktig i ett flertal sammanhang för samverkan både inom och utom kommunen. Enheten 
deltar i forumet Strategisk mark- och plangrupp där frågor kring samordning och samverkan kring strategiska 
marknyttjandefrågor tas upp. Frågeställningarna är på lång sikt och utfallet ska vara strategiskt och vidareföras in i 
exempelvis planprioriteringslistan och i handlingsplanen för markförvärvspolicyn. 

Lokalberedningsgruppen har representant från planenheten som bistår med information för att skapa en smidighet i 
den kommunala utvecklingen av byggnader och fastigheter. 

"En dörr in" är ytterligare ett forum där enheten deltar och samverkar med NUAB för att nå näringslivets 
frågeställningar och möta de behov som önskemål som finns. 

Enheten är delaktig i kommunens lokala brottsförebyggande råd, BRÅ, där våra olika förvaltningar samverkar med 
bland annat Polis och Räddningstjänsten. Främst gäller detta säkerhetsfrågor i trafikinfrastrukturen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete pågår att ta fram en rutin avseende köp och försäljning av fastigheter tillsammans med verksamheten 
Fastighet. Denna kommer bidra till ett tydligare ansvar för vem som ska göra vad i processen och således öka 
effektiviteten. 

I arbetet med BRÅ är en aktivitetslista framtagen som framledes ska resultera i prioriterade åtgärder för att 
åstadkomma säkerhet i trafiken. 
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1.17.1.3 Plan 

 

Analys 

Enheten leder och är delaktiga i ett flertal forum för samverkan inom och utom kommunen. Enheten styr och håller i 
forumet Strategisk mark- och plangrupp där frågor kring samordning och samverkan kring strategiska 
marknyttjandefrågor tas upp. Frågeställningarna är på lång sikt och utfallet skall vara strategiskt och vidareföras in i 
exempelvis planprioriteringslistan och i handlingsplanen för markförvärvspolicyn. 

Lokalberedningsgruppen leds ej av vår enhet men vi sitter representerade och för ner och tar med oss ett stort antal 
frågor för att skapa en smidighet i den kommunala utvecklingen av byggnader och fastigheter. 

"En dörr in" är ytterligare ett forum där enheten deltar och samverkar med NUAB för att nå näringslivets 
frågeställningar och möta de behov som önskemål som finns. 

Enheten sitter med i utvecklingsgruppen för framtagande av ett nytt Stadsbibliotek. Biblioteket kommer 
förhoppningsvis bli ett nav i centrumlivet och en drivande motor samhällsplaneringsfrågorna inom stadskärnan. 
Projektet kommer sätta ribban och grunden i fortsatt utveckling av stadskärnan. 

Enheten är delaktig i kommunens lokala brottsförebyggande råd, BRÅ, där våra olika förvaltningar samverkar med 
bland annat Polis och Räddningstjänsten. Främst gäller detta säkerhetsfrågor i trafikinfrastrukturen men även 
trygghetsfrågor i planprocessen där vi med en god planering kan skapa förutsättningar för trygga miljöer där alla skall 
trivas. 

Enheten har även deltagit i forumet för fastighetsägare kring Storgatan som drivs av handelsstrategen på NUAB. Här 
har vi informerat och tagit del av förbättringsförslag från näringslivet och branschorganisationer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Organisatoriskt har grönyteskötseln flyttats från MSB till sektor Service. En samverkan är under utveckling för att 
framledes, främst mellan planfunktionen och den nya serviceorganisationen kunna planera en god grön miljö i vår 
stad. 

Fortsatt utveckling inom GIS-området krävs för att enklare kunna hantera daglig information och produktion av 
exempelvis nybyggnadskartor. Framledes kommer en av våra GIS-ingenjörer att medverka i de utvecklingsarbete som 
UEAB genomför för sitt GIS-system. 

1.17.1.4 Ulricehamns Energi AB 

 

Analys 

Representanter från UEAB deltar i div samverkansorgan tillsammans med Ulricehamns kommun och NUAB. Ex. "En 
dörr in", Byggmöten, koncernledningsmöten mfl 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan i ovan nämnd form. 

1.17.1.5 Stubo AB 

 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubos VD deltar några gånger per år vid den tvärsektoriella lokalberedningsgruppens möten vilket ger en bra dialog 
och möjlighet att hitta synergier inom kommande byggprojekt. Samhälls- och bostadsplanering diskuteras även 
löpande med ledande befattningshavare i kommunen. 
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1.17.1.6 Nuab 

 

Analys 

Arbete har påbörjats med olika spår, delvis har informationsmötet med byggherrar hållits gemensamt med MSB och 
NUAB, delvis har en arbetsgrupp bildats kring marknadsföring och information kring nya bostadsområden. 

Jag anser att målet är uppfyllt men inte avslutat då arbetet bör fortgå. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

vi går in i en utveckling av forumet En dörr in för att öka samverkan, kundnöjdheten och korta processerna. 

Vi är delaktiga i framtagandet av nya områden för sällanköp/industri tillsammans med MSB 

Arbetat tillsammans i fastighetsgruppen för fastighetsägare i centrum. 

För synliga resultat bör dessa arbeten fortgå och ske regelbundet.. 

1.17.2 Arbeta aktivt med kommunens infrastruktur. 

1.17.2.1 Ulricehamns Energi AB 

 

Analys 

UEAB huvudsakliga verksamhet består av att tillhandahålla god infrastruktur så att människor, näringsliv och 
organisationer kan bo, verka och utvecklas i Ulricehamns kommun. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med hög kompetens och stor effektivitet möta tillväxt och utbyggnad i kommunen. UEAB arbetar aktivt med 
infrastrukturen både beträffande reinvesteringar och nyanslutningar inom samtliga verksamhetsområden. Särskilt 
kan nämnas över 1000 nya fiberanslutningar 2016 och över 1500 2017, fjärrvärmeanslutningar till Rönnåsens 
industriområde, förstärkning av stadselnätet och nedgrävning av luftelledningar samt förbättringar av gatljus i 
samband med grävning för fiber. 

1.17.2.2 Exploatering 

 

Analys 

Enheten bidrar med kompetens i detaljplaneprocessen och arbetar med att vidareutveckla samarbetet med UEAB, 
dels kunskapsmässigt och dels ekonomiskt. Den projektering av cirkulationsplatserna som togs fram under 2017 
påvisade inte hur Marknadsplatsen ska knyta ihop med Bronäsområdet. Ytterliggare utredningsarbete har inletts med 
konsultstöd för att resultera i en helhetslösning avseende cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen. 

Under hösten påbörjades arbete med att ta fram underlag till en upphandling avseende en beläggningsinventering. 
Inventeringen kommer att bidra till att få en planering av vilka gator som behöver rustas upp ett visst år samt vilka 
investeringsmedel som behövs för att bibehålla en god standard på kommunens vägnät. 

En ny hastighetsplan är under utredning och kommer upp för beslut innan sommaren 2018. 

Arbete pågår också för att undersöka en ny förbifart från väg 157 fram till Rönnåsens industriområde. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Enheten ska fortsätta utvecklingen av arbetet med UEAB för att effektivisera samarbetsavtalet. Enheten ska bli bättre 
på att planera ur ett långsiktigt perspektiv. Vi ska vara fortsatt aktiva på att söka medfinansiering och bidrag för de 
projekt där det är möjligt. 
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1.17.2.3 Kommunledningsstab 

 

Analys  

MSB: Sektorn bidrar med kompetens i detaljplaneprocessen och arbetar med att vidareutveckla samarbetet med 
UEAB, dels kunskapsmässigt och dels ekonomiskt. Den projektering av cirkulationsplatserna som togs fram under 
2017 påvisade inte hur Marknadsplatsen ska knyta ihop med Bronäsområdet. Ytterligare utredningsarbete har inletts 
med konsultstöd för att resultera i en helhetslösning avseende cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen. 

Under hösten påbörjades arbete med att ta fram underlag till en upphandling avseende en beläggningsinventering. 
Inventeringen kommer att bidra till att få en planering av vilka gator som behöver rustas upp ett visst år samt vilka 
investeringsmedel som behövs för att bibehålla en god standard på kommunens vägnät. 

En ny hastighetsplan är under utredning och kommer upp för beslut innan sommaren 2018. 

Arbete pågår också för att undersöka en ny förbifart från väg 157 fram till Rönnåsens industriområde. 

UEAB: UEAB huvudsakliga verksamhet består av att tillhandahålla god infrastruktur så att människor, näringsliv 
och organisationer kan bo, verka och utvecklas i Ulricehamns kommun. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

MSB: Sektorn ska fortsätta utvecklingen av arbetet med UEAB för att effektivisera samarbetsavtalet. Sektorn ska bli 
bättre på att planera ur ett långsiktigt perspektiv. Vi ska vara fortsatt aktiva på att söka medfinansiering och bidrag 
för de projekt där det är möjligt. 

UEAB: UEAB arbetar aktivt med infrastrukturen både beträffande reinvesteringar och nyanslutningar inom samtliga 
verksamhetsområden. Särskilt kan nämnas över 1000 nya fiberanslutningar 2016 och över 1500 2017, 
fjärrvärmeanslutningar till Rönnåsens industriområde, förstärkning av stadselnätet och nedgrävning av 
luftelledningar samt förbättringar av gatljus i samband med grävning för fiber. 

  

1.17.3 Se över behovet av en kommunal bostadsförmedling. 

1.17.3.1 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Flera av kommunens hyresvärdar använder sig av företaget bostadsregistret.se som hanterar deras köer och 
sökanden. En kommunal förmedling skulle behöva ha majoriteten av kommunens hyresvärdar anslutna för att ge 
effekt. Att göra en gedigen utredning av möjligheten till kommunal bostadsförmedling skulle kräva en omfattande 
arbetsinsats och resurser har ej avsatts för detta. Få kommuner i Sverige har egna bostadsförmedlingar och de som 
har det är större till antalet invånare alternativt inkluderar fler kommuner. Bedömningen är att en kommunal 
bostadsförmedling ej är aktuell i dagsläget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg arbetar för att utveckla samarbetet med hyresvärdar och för att underlätta för bostadssökande i 
kommunen att få information om hyresvärdar och möjligt stöd i bostadssökandet. 

1.17.3.2 Sektor välfärd 

 

Analys 

Flera av kommunens hyresvärdar använder sig av företaget bostadsregistret.se som hanterar deras köer och 
sökanden. En kommunal förmedling skulle behöva ha majoriteten av kommunens hyresvärdar anslutna för att ge 
effekt. Att göra en gedigen utredning av möjligheten till kommunal bostadsförmedling skulle kräva en omfattande 
arbetsinsats och resurser har ej avsatts för detta. Få kommuner i Sverige har egna bostadsförmedlingar och de som 
har det är större till antalet invånare alternativt inkluderar fler kommuner. Bedömningen är att en kommunal 
bostadsförmedling ej är aktuell i dagsläget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg arbetar för att utveckla samarbetet med hyresvärdar och för att underlätta för bostadssökande i 
kommunen att få information om hyresvärdar och möjligt stöd i bostadssökandet. 

Åtgärd/Insats 

Möte med hyresvärdar/fastighetsägare 
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1.17.4 Se över möjligheten till kommunala bostadstillägg. 

1.17.4.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

Beslut om införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) utreddes inom 
sektor välfärd under 2016 och beslutades om i kommunstyrelsen den 28/9-2016. Personer som bor i kommunens 
nybyggda bostäder avsedda för personer med beslut enligt LSS eller SoL har sökt och många har beviljats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Riktlinjerna för KBF revideras under 2018. 

Åtgärd/Insats 

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning infördes 2016 
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1.18 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun  
I uppföljning för 2017 finns inga mål eller uppdrag som är klara (grön markering), eller som inte har gått att 
genomföra (röd markering).  

1.19 Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn 
 

1.19.1 Säkerställa en avgiftsfri skola. 

1.19.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 
Ett dokument har arbetats fram av förvaltningen för att sedan tas politiskt. Det dokumentet har rutiner för att 
säkerställa en avgiftsfri skola. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsätta att följa det fastslagna dokument som finns. 

  

  

  

1.19.1.2 Förskola till årskurs 6 

 Ej påbörjad 

Analys 
Ett dokument har arbetats fram av förvaltningen för att sedan tas politiskt. Det dokumentet har rutiner för att 
säkerställa en avgiftsfri skola. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsätta att följa det fastslagna dokument som finns. 

  

1.19.1.3 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 

 Uppfyllt 

Se rapport förskola - åk 6. 

  

1.19.2 Fastställa rutin för att prioritera vuxna, med försörjningsansvar för 
barn, som grupp inom IFO. 

1.19.2.1 Enhet försörjning o adminstöd 

 Uppfyllt 

Analys 

I utredningar gällande försörjningsstöd finns alltid ett barnperspektiv. När det gäller sociala kontrakt beaktas alltid 
barnperspektivet då barnfamiljer är en prioriterad grupp. I december varje år får varje hushåll som uppbär 
försörjningsstöd, 300 kr extra i julklappspengar. När det gäller våld i nära relation finns det en upparbetad 
arbetsmodell, vilket innebär att IFO barn och unga direkt blir inkopplade om det är ett ärende med barn i familjen. 
Enheten har ett nära samarbete med IFO barn och unga, vilket innebär att barnperspektivet blir tydligare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.19.3 Säkerställa barns tillgång till kostnadsfria aktiviteter, även på loven, 
och eliminera hinder för en aktiv och inkluderande fritid. 

1.19.3.1 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Under sommarlovet 2017 genomfördes gratis aktiviteter för barn. Till stor del kunde aktiviteterna genomföras med 
stöd av det statliga stöd som kommunen rekvirerade på 338 tkr. Stödet betalas ut för gratis aktivitet för barn i åldern 
6-15 år. 

Stor del av aktiviteterna genomfördes av kommunen, men det fanns även föreningar som genomförde aktiviteter med 
hjälp av mikrostöd. 

Under 6 veckor genomfördes "Sommarvågen" som fanns nere vid Sturebadet, samt utlokaliserat vid några tillfällen 
till Vegby, Hökerum och Dalum. Barn fick chansen att spela spel, pyssla, leka med "Bubbelballs", åka på utflykter och 
mycket annat. På biblioteket genomfördes pysselverkstad och workshop med graffiti genomfördes. Drygt 3 000 barn 
deltog i aktiviteterna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2018 kommer konceptet med "Sommarvågen" återigen att genomföras. Sturebadet kommer vara den plats 
som verksamheten utgår från, men även orter runt om kring kommer att besökas. 

Under 2018 kommer alla lov att erbjuda fria aktiviteter för barn i åldern 6-15 år. 

Gratis simskola för barn i förskoleklass kommer att erbjudas, främst under sommarlovet men även under annan tid. 

Familjelördagar kommer att arrangeras i första hand i samband med lov. 
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1.20 Stärkt skydd för barn och unga 

1.20.1 Barn och ungas delaktighet och inflytande ska dokumenteras i 
förstahandsbedömningar och utredningar. Om barnet inte kommit tilltals 
ska den bedömningen dokumenteras 

1.20.1.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

BBIC har i sina underlag förtydligat barns deltagande med hjälp av rubriker i utredningen. Dessa efterföljs. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Barn och ungas delaktighet i utredningar  

1.20.2 Utreda möjligheten att anställa andra yrkeskategorier, till exempel 
socialassistent eller socialadministratör, som stöd till 
handläggare/enhetschef. 

1.20.2.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

Sommaren 2016 anställdes en administratör på prov som ett försök att avlasta socialsekreterarna i deras skrivarete. 
Detta föll väl ut och administratören fastanställdes under hösten 2016. Under våren 2017 anställdes även 
arabisktalande administratör på nystartsjobb vilken nu förlängts med ytterligare ett år då det varit ett lyft för enheten 
att ha arabisktalande personal på plats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Socialadministratörer anställda  

1.20.3 Ta fram en introduktionsplan för nyanställda som sträcker sig 2-3 år 
framåt 

1.20.3.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

Finns en plan framtagen för enheten som används vid nyintroduktion. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Introduktionsplan framtagen  
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1.20.4 Utveckla arbetet med SIP (VästBus) så att alla barn som är aktuella 
inom mer än en instans har en SIP. 

1.20.4.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

SIP finns för varje barn och ungdom där vårdnadshavarna så önskar. Finns även en tanke att utbilda SIP-lotsar i de 
olika verksamheterna inom kommunen men detta uppdrag ligger inte på enheten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående utbildning och översyn av behov  

1.20.5 Ta fram en rutin för hur utbildning, stöd, vidareutveckling och 
handledning till familjehem ska se ut. Utred möjligheten att viss del av 
dessa sker genom regional samverkan. 

1.20.5.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

Familjehemsenheten har under en 2-årsperiod ökat från 1 till 4 personer. Det finns idag ett tydligt årshjul för 
familjehem där det finns inlagt grundutbildning för nya familjehem men även finns utbildning och inspirationsdagar 
för pågående familjehem. Dessa utbildningar är ibland i samarbete med Borås stad eller Gryning familjehemsvård. 
Familjehemmen får även intern och extern utbildning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Tydligt årshjul med utbildningsdagar inlagda  

1.20.6 Implementera arbetssätt som bygger på utvärdering och utveckling 
genom ärendegenomgångar. 

1.20.6.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

Ärendegenomgångar genomförs varje månad där varje ärende gås igenom och analyseras. Detta sker med en 
handläggare i taget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ärendegenomgång varje månad  
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1.21 Handlingsplan för att motverka hemlöshet 
I uppföljning för 2017 finns inga mål eller uppdrag som är klara (grön markering), eller som inte har gått att 
genomföra (röd markering).  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-04-05 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 108/2018 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 
2018 
Dnr 2018/44 
 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna 
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-05 från kanslichef 
2 Förteckning över motioner och medborgarförslag våren 2018 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Levander (NU) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utveckla redovisningen av 
motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla eller riskerar att bli det och som 
årligen redovisas på kommunstyrelsen i oktober och april. 
 
Att redovisningen ska åtföljas av en förklaring varför förvaltningen inte hunnit besvara dem i 
tid, samt när förvaltningen beräknar att de ska bli besvarade. 
 
Att det i redovisningen som kommunstyrelsen får ta del av ska framgå vilket eller vilka 
partier som lagt motionen eller vem eller vilka som lagt medborgarförslaget. 
 
Roland Karlsson (C) yrkar avslag på Mikael Levanders (NU) yrkande. 
 
Hanna Gundberg (MP) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU) yrkande. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-03-05 

Tjänsteskrivelse - Redovisning av motioner och 
medborgarförslag våren 2018 
Diarienummer 2018/44, löpnummer 902/2018 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna 
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna 
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. 
 
I bifogad förteckning redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit och 
remitterats till kommunstyrelsen till och med 18-02-22, och som vid det datumet inte 
anmälts till nämnd för beslut. Förteckningen innefattar även de motioner och 
medborgarförslag som återremitterats. 
 
Beslutsunderlag 

1 Förteckning över motioner och medborgarförslag våren 2018 
 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
  
  

 



      2018-03-05 

 

Förteckning över motioner och medborgarförslag under 
handläggning i förvaltningen - redovisning hösten 2018.  

 
 

Ärende Motioner Verksamhet 

2015/298 Motion om solceller på kommunens fastigheter FAST 

2015/317 KS 2014.0379 - Motion om Grönare omgivning för framtida 
generationer 

FAST 

2015/351 KS 2014.0224 - Motion - Handslaget om fler feriejobb KSFÖRV 

2015/426 Motion om alkolås på kommunens fordon SUPP 

2016/68 Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken SLÄR 

2016/200 Motion om strategisk plan för bostadsbyggande i hela kommunen KANS 

2016/201  Motion om inköp av rekonditionerade datorer IT 

2016/280 Motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen (lektioner 
som ställs in) 

SLÄR 

2016/334 Motion om att utöka kommunal mark för kolonilotter och odlingsbar 
mark i områden med lägenheter 

SU 

 Motion om det kommunala bostadsbyggandet SU 

2016/553 Motion om underhåll av Stubos garagefastigheter vid Karlslätt KANS 

2016/557 Motion om snabbare internetuppkoppling i skolorna SLÄR 

2016/634 Motion om uppföljning av bredbandsmålet SOU 

2016/635 Motion om belysning av återvinningsstationer SU 

2016/691 Motion om att se över rutinerna för gräsklippning vid 
informationstavlor 

FAST 

2016/693 Motion om att se över rutinerna för tömning av papperskorgar FAST 

2017/33  Motion om att ta fram ett cykelprogram och riktlinjer för 
cykelinfrastrukturen i Ulricehamns kommun 

EXP 

2017/156 Motion om åtgärd vid motorvägen - Skrotfrag PLAN 

2017/274 Motion om beredningars betydelse i den demokratiska 
beslutsprocessen 

KANS 



2017/337 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan  PLAN 

2017/495 Motion om att införa politiska lärlingar i Ulricehamns kommun KANS 

2017/497 Motion om genomförandet och uppföljning av motioner KANS 

2017/646 Motion om att köpa in och ha kvar konstverket i järnvägstunneln på 
banvallen mot Marbäck 

KOF 

2017/665 Motion om våldsbejakande extremism KANS 

2017/674 Motion om solceller till nya biblioteket FAST 

2017/675 Motion om att utöka skolskjuts EXP 

2017/676 Motion om att ge hyresbidrag till Närhälsans vårdfilial i Dalum KSFÖRV  

2017/678 Motion om att pröva funktionsupphandling på sim- och sporthallen KOF 

2017/679 Motion om användning av trådbunden teknik i förskolan och skolan i 
Ulricehamns kommun 

SOU 

2017/710 Motion angående utredning av alternativ gällande nytt reningsverk i 
Vist 

KSFÖRV 

2017/781 Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter SLÄR 

2017/782 Motion om skolbyggnader KSFÖRV 

2017/828 Motion om fler centrumnära parkeringsplatser EXP 

2018/48 Motion - Namngivningscermoni KANS 

2018/128 Motion om övergång till Fria program KANS 

 

Ärendenr Medborgarförslag Verksamhet 
2015/240 KS 2013.0448 - Medborgarförslag om en väntsal vid busstationen i 

Ulricehamn 
 

SU 

2015/255 KS 2013.0513 - Medborgarförslag om att påverka markägarna att 
röja utmed sjön vid gamla länsvägen 157 vid Skottek och söderut 
 

SU 

2015/322 KS 2014.0459 - Medborgarförslag om att en förening ska få hyra 
byggnaden f d godsmagasinet i Timmele 
 

FAST 

2015/489 Medborgarförslag om införande av parkeringsavgifter i Ulricehamns 
tätort 
 

SU 

2016/769 Medborgarförslag om bredband i Ulricehamns landsbygd KS 

2017/19 Medborgarförslag om att Ulricehamns kommun bör bli 
koldioxidneutrala m.m.  

SOU 

2017/164 Medborgarförslag gällande sötsaker i skolan SLÄR 



2017/233 Medborgarförslag - vision om hyperloop PLAN 

2017/396 Medborgarförslag om disc-golfbana i Ulricehamn KoF 

2017/420   Medborgarförslag om cykelbana från LIDL mot Volvo   Exp 

2017/465 Medborgarförslag om parkeringsplatser för besökare till 
Stadsparken och tennisbanor 

Exp 

2017/466 Medborgarförslag om större scen i Stureparken KOF 

2017/490 Medborgarförslag om insynsskydd vid infart till Ulricehamn på R40 
från Göteborg 

EXP 

2017/557 Medborgarförslag Vindkraftverken bör spridas ut PLAN 

2017/562 Medborgarförslag – sälj inte huset på Nygatan FAST 

2017/564 Medborgarförslag – få ordning på museet i staden KOF 

2017/565 Medborgarförslag – Lokal för elevhälsan FAST 

2017/566 Medborgarförslag – Sänk åldern för seniorkortet EXP 

2017/568 Medborgarförslag – Bygg en förbifart Rönnåsen - Marbäcksvägen EXP 

2017/576 Medborgarförslag om parkourpark i Stadsparken KOF 

2017/586 Medborgarförslag om hastighetssänkning genom Götåkra by EXP 

2017/620 Medborgarförslag om hundrastgård i stadsparken EXP 

2017/625 Medborgarförslag om hinderbanelopp på Lassalyckan KOF 

2017/645 Medborgarförslag om soptunna i stadsparken EXP 

2017/648 Medborgarförslag om hastighetssänkning i Götåkra EXP 

2017/649 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning genom Götåkra EXP 

2017/651 Medborgarförslag om sänkt hastighet genom Götåkra EXP 

2017/654 Medborgarförslag om skolbussresor årskurs 7,8,9 samt gymnasiet EXP 

2017/685 Medborgarförslag om hinderbanelopp på Lassalyckan KOF 

2017/704 Medborgarförslag om att göra något åt alla Skarvar som kommit till 
sjön. 

MIL 

2017/710 Medborgarförslag om att Ulricehamns kommun inrättar en 
hjälpinsats för de invånare som inte har kunskap eller tillgång till 
internet. 

KANS 

2017/770 Medborgarförslag om tak över mopedparkeringsplats FAST 

2017/780 Medborgarförslag om Tingsholmsgymnasiets cafeteria KOST 



2017/788 Medborgarförslag om sänkt hastighet genom Götåkra radby EXP 

2017/793 Medborgarförslag om sänkt arbetstid med heltidslön inom vården SVÄL 

2017/806 Medborgarförslag om att göra kontroll och underhåll på träd som 
växer utmed Allévägen, Hökerum 

KSE 

2018/8 Medborgarförslag om bosättningskrav för köparen av kommunala 
villatomter 

MSB 

2018/129 Medborgarförslag om nytt stadsbibliotek MSB 

 

Återremisser 
Ärende Diarienummer Notering 

Svar på medborgarförslag om större skatepark vid 
Tingsholm 
 

2015/145 Medborgarförslaget 
återremitteras genom 
att förvaltningen ges i 
uppdrag att utreda 
kostnad och 
förutsättningar för en 
utbyggnad. 

KS 2016-05-04 § 158 

Svar på motion om att aktivt bidra till klimatsmart 
samhälle i kommande detaljplaner   
  

2015/760 Drogs ur på 
Beredande utskottet 
2016-08-24 § 158 

Svar på motion om bilpool för kommuninvånare 2015/309 KF 2016-10-27 § 
Återremiss 

Svar på motion om pedagogiska måltider på somatiska 
avdelningar inom äldreomsorgen 2.0 

2017/357  KF 2017-12-14 § 225 
Återremiss 
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§ 109/2018 
 

Riktlinjer för bisysslor och jäv 
Dnr 2018/17 
 
 
Sammanfattning 
I den granskning som PwC gjorde av bisysslor och jäv i Ulricehamns kommun framgår i 
revisionsrapporten (april 2017) att kommunen och de kommunala bolagen inte uppfyller 
kraven inom flera av de kontrollmål som användes i granskningen. Med anledning av detta 
gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera åtgärder (KF § 156, 
2017-09-28). Som åtgärd har förvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinjer för bisysslor 
och jäv. Riktlinjerna förväntas göra medarbetare och förtroendevalda inom kommunen och 
de kommunala bolagen mer välinformerade om bisysslor och jäv samt ge en tydligare 
struktur och ansvarsfördelning för hur bisysslor och jäv ska hanteras.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-02-26 från kanslichef 
2 Protokollsutdrag KF 2017-09-28, § 156 
3 Revisionsrapport granskning av bisysslor och jäv, april 2017 
4 Riktlinjer för bisysslor och jäv 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Förslaget till riktlinjer för bisysslor och jäv antas. 

Uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut 156 § 2017-09-28 avslutas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  

Förslaget till riktlinjer för bisysslor och jäv antas. 

Uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut 156 § 2017-09-28 avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-02-26 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för bisysslor och jäv 
Diarienummer 2018/17, löpnummer 84/2018 
 
 
Sammanfattning 
I den granskning som PwC gjorde av bisysslor och jäv i Ulricehamns kommun framgår i 
revisionsrapporten (april 2017) att kommunen och de kommunala bolagen inte uppfyller 
kraven inom flera av de kontrollmål som användes i granskningen. Med anledning av detta 
gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera åtgärder (KF § 156, 
2017-09-28). Som åtgärd har förvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinjer för bisysslor 
och jäv. Riktlinjerna förväntas göra medarbetare och förtroendevalda inom kommunen och 
de kommunala bolagen mer välinformerade om bisysslor och jäv samt ge en tydligare 
struktur och ansvarsfördelning för hur bisysslor och jäv ska hanteras.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till riktlinjer för bisysslor och jäv antas. 

Uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut 156 § 2017-09-28 avslutas. 
 
 
 
Ärendet 
Revisionsbolaget PwC gjorde en granskning av bisysslor och jäv i kommunen och kom fram 
till att kommunen och de kommunala bolagen inte uppfyller kraven inom flera av de 
kontrollmål som användes i granskningen (se revisionsrapport, april 2017). I allmänhet 
efterfrågades tydligare struktur och styrning av hur bisysslor och jäv hanteras i kommunen. 
Slutsatserna i revisionsrapporten ligger till grund för det uppdrag som kommunstyrelsen fick 
av kommunfullmäktige, 2017-09-28 § 156, för att åtgärda bristerna.  
 
Som åtgärd har förvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinjer för bisysslor och jäv. Det 
huvudsakliga syftet med riktlinjerna är att förebygga att medarbetare och förtroendevalda 
missbrukar sin ställning eller hamnar i situationer som kan skada förtroendet för kommunen 
och de kommunala bolagen. Mer konkret ämnar riktlinjerna att göra medarbetare och 
förtroendevalda mer medvetna om bisysslor och jäv, genom att bland annat förtydliga vad 
som gäller enligt lagar och kollektivavtal. Riktlinjerna ska också ge en tydlig struktur och 
ansvarsfördelning för hur bisysslor redovisas och bedöms, samt för hur jävssituationer 
anmäls och hanteras. 
 
För att kommunens medarbetare med större säkerhet ska känna till vad som räknas som en 
bisyssla och vilka bisysslor som är otillåtna, anger riktlinjerna att samtliga medarbetare ska 
informeras om bisysslor och fylla i avsedd blankett om bisysslor, oavsett om de har en 
bisyssla eller inte. På så sätt säkerställer kommunen att medarbetarna verkligen blir 
informerade och tänker igenom ifall de har någon bisyssla eller ej. Riktlinjerna anger därtill 
bestämda former för bedömning och beslut om bisyssla. Utöver riktlinjerna tar förvaltningen 
också fram mer detaljerade rutiner för hur bisysslor ska redovisas och bedömas inom 
kommunen, dessutom utformas en ny blankett för redovisning av bisysslor. Rutinerna börjar 
gälla när de nya riktlinjerna är antagna. De kommunala bolagen bör ta fram motsvarande 
rutiner för bisysslor, som är anpassade efter hur respektive bolag kan tillämpa riktlinjerna. 
 



  2018/17, 84/2018 2(2) 

Beträffande jäv anger de föreslagna riktlinjerna att i situationer då en medarbetare är jävig i 
ett ärende, så krävs det ett skriftligt beslut från närmaste chef om att medarbetaren avskiljs 
från all handläggning av ärendet. Detta är viktigt för transparensen i att kommunen ska 
kunna visa allmänheten att eventuella jävssituationer har hanterats korrekt. Angående 
förtroendevalda föreslås det att vid varje ny mandatperiod ska nya förtroendevalda utbildas i 
riktlinjerna gällande jäv. Målet är att samtliga medarbetare och förtroendevalda i kommunen 
ska veta vilka typer av situationer och relationer som gör dem jäviga och hur sådana 
situationer ska hanteras. 
 
Riktlinjerna fastslår även att en försiktighetsprincip ska tillämpas i gråzoner då det inte är 
helt tydligt om en jävssituation föreligger eller ej. Denna princip anger att även i sådana 
gränsfall så bör den medarbetare eller förtroendevald som det potentiella jävet gäller, avstå 
från att delta i handläggning och beslutsfattande i ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 

Protokollsutdrag KF 2017-09-28, § 156 

2 

Revisionsrapport granskning av bisysslor och jäv, april 2017 

3 

Riktlinjer för bisysslor och jäg 

 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Chefer i stabsfunktion 
Verksamhetschefer 
Revisionen  
Stubo AB  
NUAB  
UEAB 
Författningshandboken   
 
 
 
Pehr Johansson Fredrik Paulsson 
Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktion 
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Ersättare Elsa Wilhelmsson M §§ 157-172 

Richard Hallifax M  
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
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§ 156/2017 
 

Revisionsrapport - Granskning av bisysslor och jäv 
Dnr 2017/406 
 
 
Sammanfattning 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor och jäv”.  
Rapporten visar att kommunen och de kommunala bolagen till stor del saknar 
ändamålsenliga rutiner. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-07-17 från kommunchef 
 Revisionsrapport - Granskning av bisysslor och jäv 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att återrapportera åtgärder utifrån granskningsrapporten.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att återrapportera åtgärder utifrån granskningsrapporten.  
 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Personalchef  
Stubo AB 
NUAB 
UEAB 
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1. Sammanfattning 

Revisorerna i Ulricehamns kommun och lekmannarevisorerna i Ulricehamns Energi AB, 

STUBO AB, Näringslivs Ulricehamn AB samt Ulricehamns stadshus AB har gett PwC i 

uppdrag att granska om ändamålsenliga system och rutiner finns för att säkra att anställ-

da inte utför bisysslor som kan leda till skada för kommunen och de kommunala bolagen.  

Därutöver har revisorerna gett ett uppdrag att granska ifall styrelser och nämnder och de 

kommunala bolagen har beaktat jävsregler av tjänster där förtroendevalda har engage-

mang. Granskningen skall också belysa om kommunen och bolagen har ändamålsenliga 

rutiner för att ta emot information som lämnas av visselblåsare. 

1.1. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att kommunen och de kommunala bolagen inte uppfyller kraven inom flera av 

de kontrollmål som ställts upp för vår granskning.  

Har kommunen ändamålsenliga/tillräckliga rutiner för att identifiera och 

följa upp anställdas bisysslor? 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

Personalchefen har upprättat ett dokument ”redovisning av bisyssla för anställd” med en 

information om reglerna för bisyssla tillsammans med en anmälningsblankett för bisyssla. 

 Kommunstyrelsen har inte fastställts några riktlinjer eller rutiner för att identifiera 

och följa upp de anställdas bisysslor. 

 

 Det saknas vägledande riktlinjer till ansvariga chefer som säkerställer en likartad 

bedömning av bisyssla och det finns brister i rutiner som säkerställer att informa-

tion om bisyssla lämnas till den anställde.  

 

 Blanketten för anmälan av bisyssla saknar utrymme för kontrasignatur av ansvarig 

chef som bekräftar att blanketten har erhållits och att bedömning av bisysslan 

gjorts.  

 Uppföljning av bisysslor görs inte. 

Har kommunen rutiner för att identifiera jävssituationer med anledning av 

bisyssla eller politiskt uppdrag?  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

 Kommunstyrelsen har inte fastställt några gemensamma riktlinjer för att anmäla 

jäv eller identifiera jävssituationer med anledning av bisyssla eller politiskt upp-

drag. 
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 Vi bedömer att det saknas tillräcklig utbildning och information i frågor som rör 

jäv för att kunna identifiera jävssituationer med anledning av bisyssla eller poli-

tiskt uppdrag. 

 

Har kommunen ändamålsenliga rutiner för att ta emot information som 

lämnas av visselblåsare? 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

 Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer för att ta emot information 

som lämnas av visselblåsare och det finns inte heller några skriftliga rutiner inom 

sektorerna. 

 
 Enligt intervjuer arbetar kommunen inte systematiskt med frågan om jäv.  

 
 Ingen riskbedömning eller kartläggning avseende vilka verksamheter och/eller 

funktioner som skulle kunna vara mer utsatta för ”påtryckningar” har gjorts.  

 

Har respektive bolag ändamålsenliga/tillräckliga rutiner för att identifiera 

och följa upp anställdas bisysslor? 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

 Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer eller rutiner för att identifiera 

och följa upp de anställdas bisysslor och som då också enligt bolagens ägardirektiv 

skulle gälla även för de kommunala bolagen.  

 

 Bolagsstyrelserna i de granskade kommunala bolagen har inte fastställt några rikt-

linjer eller rutiner för att identifiera och följa upp de anställdas bisysslor.  

  

 Intervjuer i de kommunala bolagen visar på brister vad gäller uppgift om eventuell 

bisyssla. Bolagen använder sig inte av blanketter för redovisning av bisyssla.  

 

Har respektive bolag rutiner för att identifiera jävssituationer med anledning 

av bisyssla eller uppdrag som ledamot i bolagsstyrelse? 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

 Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer eller rutiner för att anmäla jäv 

eller identifiera jävssituationer med anledning av bisyssla eller uppdrag som leda-

mot i bolagsstyrelse och som då också enligt bolagens ägardirektiv skulle gälla 

även för de kommunala bolagen.  

 

 Bolagsstyrelserna i de granskade kommunala bolagen har inte fastställt några rikt-

linjer och rutiner för att anmäla jäv eller identifiera jävssituationer med anledning 

av bisyssla eller uppdrag som ledamot i bolagsstyrelse. 
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 Vi bedömer att det saknas tillräcklig utbildning och information inom bolagen i 

frågor som rör jäv för att kunna identifiera jävssituationer med anledning av bi-

syssla eller uppdrag som ledamot i bolagsstyrelse. 

 

Har respektive bolag ändamålsenliga rutiner för att ta emot information som 

lämnas av visselblåsare? 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

 Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer för att ta emot information 

som lämnas av visselblåsare och som då också enligt bolagens ägardirektiv skulle 

gälla även för de kommunens bolag.  

 

 Bolagsstyrelserna i de granskade kommunala bolagen har inte fastställt några rikt-

linjer för att ta emot information som lämnas av visselblåsare. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund och syfte 

Ulricehamns revisorer vill undersöka om kommunens rutiner för hantering av anställdas 

bisysslor är ändamålsenliga och om rutinerna tillämpas i tänkt omfattning. Undersök-

ningen skall också belysa om risk för eventuella jävssituationer uppstått på grund av bi-

sysslor eller politiskt uppdrag. Undersökningen inkludera även ledamöter och ersättare i 

kommunens nämnder inkluderat kommunstyrelsen samt kommunens valda revisorer. 

Granskningen skall också belysa om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att ta 

emot information som lämnas av visselblåsare. 

Lekmannarevisorerna för de fyra kommunala bolagen vill undersöka om respektive bolags 

rutiner för hantering av anställdas bisysslor är ändamålsenlig och om rutinerna tillämpas 

i tänkt omfattning. Undersökningen skall också belysa om risk för eventuella jävssituatio-

ner uppstått på grund av bisysslor eller uppdrag i bolagens styrelser. Undersökningen 

inkluderar även ledamöterna i bolagsstyrelserna för de fyra kommunala bolagen (Ulrice-

hamns Energi AB, STUBO AB, Ulricehamns stadshus AB, Näringslivs Ulricehamn AB). 

Granskningen skall också belysa om bolagen har ändamålsenliga rutiner för att ta emot 

information som lämnas av visselblåsare. 

2.2. Revisionsfråga 

 Har kommunen ändamålsenliga/tillräckliga rutiner för att identifiera och följa upp 

anställdas bisysslor?  

 Har kommunen rutiner för att identifiera jävssituationer med anledning av bisyss-

la eller politiskt uppdrag?  

 Har kommunen ändamålsenliga rutiner för att ta emot information som lämnas av 

visselblåsare? 

 Har respektive bolag ändamålsenliga/tillräckliga rutiner för att identifiera och föl-

ja upp anställdas bisysslor? 

 Har respektive bolag rutiner för att identifiera jävssituationer med anledning av 

bisyssla eller uppdrag som ledamot i bolagsstyrelse?  

 Har respektive bolag ändamålsenliga rutiner för att ta emot information som läm-

nas av visselblåsare? 

2.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur: 

 LOA (Lagen om offentlig anställning) 

 AB (allmänna bestämmelser) 

 Lokala styrdokument 

 Kommunallagen 

 Förvaltningslagen 

 Aktiebolagslagen 
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2.4. Kontrollmål 

Med utgångspunkterna från revisionskriterierna har följande kontrollområden formule-

rats: 

 Har kommunen ändamålsenligt regelverk för bisysslor? 

 Följs regelverket för bisysslor? 

 Hur dokumenteras bisysslor och jävsituationer? 

 Hur dokumenteras information som lämnas av visselblåsare? 

 
 Har respektive bolag ändamålsenligt regelverk för bisysslor? 

 Följs respektive bolags regelverk för bisysslor? 

 Hur dokumenteras bisysslor och jävsituationer? 

 Hur dokumenterar respektive bolag information som lämnas av visselblåsare? 

 

2.5. Avgränsning och metod 

Ulricehamns revisorer vill undersöka om kommunens och bolagens rutiner för hantering 

av anställdas bisysslor och jäv är ändamålsenliga och om rutinerna tillämpas i tänkt om-

fattning. Granskningen skall också belysa om kommunens och bolagen har ändamålsenli-

ga rutiner för att ta emot information som lämnas av visselblåsare. 

Granskningen har inletts genom att styrdokument i form av policy och riktlinjer har 

granskats. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef/vd och/eller personalchef 

inom ovanstående urval. Vidare har intervjuer genomförts med personalchef för kommu-

nen.  

Undersökningen innefattar kommunens anställda, ledamöter och ersättare i nämnderna 
samt kommunens valda revisorer. Vidare innefattar lekmannarevisionen anställda i de 
kommunala bolagen samt ledamöter i bolagsstyrelserna.  

Utkast till rapport är sakavstämd av berörda personer.  
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3. Formella utgångspunkter 

3.1. Allmänna bestämmelser (AB) och Lagen om offent-

lig anställning (LOA) 

Regler om bisysslor finns dels i avtalet Allmänna bestämmelser (AB) och dels i Lag om 

offentlig anställning (LOA). För anställda i kommunala förvaltningar gäller AB med un-

dantag av förtroendeskadliga bisysslor, för vilka LOA gäller. I LOA regleras förbudet mot 

förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting och kommunalförbund. 

Lagen är tvingande och tar över AB:s bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor. 

 

I AB regleras samtliga typer av bisysslor. Observeras ska dock att bestämmelserna om de 

förtroendeskadliga bisysslorna i LOA är tvingande och tar över kollektivavtalsbestämmel-

serna i den delen för anställda i kommuner, landsting och kommunalförbund. AB: s be-

stämmelser gäller dock fullt ut för arbetstagare anställda i kommunala företag som till-

lämpar kommunala avtal. 

 

Prövning om en bisyssla är negativ för en arbetsgivare prövas utifrån om den kan vara 

förtroendeskadlig (LOA § 7), arbetshindrande (AB § 8) eller konkurrerande (AB § 8).  

 

Arbetsrättsligt finns inget generellt förbud mot bisyssla utan varje bisyssla måste prövas 

var för sig. Riksdagen fattade 2001 beslut om ändring i LOA. Ändringen innebär att från 

och med den 1 januari 2002 gäller denna lag inte bara statligt anställda utan även arbets-

tagare i kommuner, landsting och kommunalförbund. Förändringen medförde att kon-

trollsystemet för förtroendeskadliga bisysslor skärps och förtydligas. Lagen reglerar i för-

sta hand förtroendeskadliga bisysslor.  

 

Bestämmelsen i LOA innehåller även föreskrifter om att arbetsgivaren på ett lämpligt sätt 

ska uppfylla sin skyldighet att informera de anställda om vilka förhållanden som kan göra 

en bisyssla otillåten ur en förtroendeskadlig aspekt. 

 

I Allmänna bestämmelser anges att arbetstagare på begäran ska anmäla bisyssla och läm-

na de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för en bedömning. Med bisyssla avses 

varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som en anställd har vid sidan om sin 

huvudanställning. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den 

kan verka hindrande för arbetsuppgifterna, innebära verksamhet som konkurrerar med 

arbetsgivarens eller påverkar arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos 

arbetsgivaren.  

 

Allmänheten ska ha fullt förtroende för arbetsgivaren. Bisysslor ska därför förbjudas om 

det finns risk för påverkan på medarbetarens arbetsinsats, förtroendeskadlig bisyssla eller 

om bisysslan konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Förtroendeuppdrag inom fack-

liga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla.  

 
Förekomsten av bisysslor ska vara känd av arbetsgivaren och uppgifter om bisysslor in-

hämtas som en naturlig del vid anställningstillfället och i det årliga medarbetarsamtalet. 
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Det är viktigt med öppenhet och återkommande diskussioner om arbetsgivarens syn på 

bisysslor och hur sådana ska hanteras på ett korrekt sätt både ur arbetsgivar- och medar-

betarperspektiv. Det ska vara känt i organisationen att arbetsgivaren regelbundet under-

söker förekomst av bisyssla hos medarbetarna.  

 
Chefer har ett särskilt ansvar för att informera sina medarbetare om synen på bisyssla och 

vad som kan göra en bisyssla otillåten. Frågan ska tas upp på arbetsplatsträffar, i medar-

betarsamtal och inför anställning av ny medarbetare. 

 

3.2. Formella krav vid jäv och andra intressekonflik-
ter (Kommunallagen, Förvaltningslagen) och 
förtroendeskadlig bisyssla (LOA) 

Reglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner 

finns i kommunallagen (6 kap. 24-27 § §) samt i förvaltningslagen (11-12 § §). Reglerna 

talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende 

att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehan-

tering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller 

inte bara den som beslutar i ett ärende, utan gäller även den som bereder ett ärende.  

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut skriften ”Om mutor och jäv - en väg-

ledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner”. Skriften ger en förklaring 

till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Enligt skriften är en person jävig om denne 

eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra 

synnerlig nytta eller skada för person eller en närstående. 

  

En person kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som 

skulle kunna rubba förtroendet för opartiskhet, till exempel om den anställ-

de/förtroendevald är:  

 

 vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet,  

 ekonomiskt beroende av en part eller intressent,  

 engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det bris-

ter i förutsättningarna för en opartisk bedömning 

 

Om en person anses jävig ska vederbörande inte delta i handläggningen av ärendet eller 

uppdraget. Det innebär att den jävige inte får vidta någon åtgärd i ärendet. Den som är 

jävig får inte heller närvara vid det nämndsammanträde när ärendet behandlas och/eller 

beslutas.  

 

Det ingår i kommunens ansvar för sin verksamhet att informera sina anställda och förtro-

endevalda om de lagar som gäller och hur de ska tillämpas inom den egna myndigheten. I 

frågor som rör mutor och jäv har många organisationer kompletterat lagstiftningen med 

särskilda riktlinjer för sin egen verksamhet.  

 

3.3. Aktiebolagslagen (2005:551) 
I Aktiebolagslagen finns särskilda regler (kap 8. § 23 och § 34) som reglerar jävsfrågor för 

styrelseledamot respektive VD. För medarbetare i kommunala bolag gäller inte Lagen om 
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offentlig anställning (LOA). Allmänna bestämmelser gäller dock fullt ut för arbetstagare 

anställda i kommunala företag som tillämpar kommunala avtal. Om bolagen är anslutna 

till andra kollektivavtal gäller de avtalen. Av denna anledning behöver chefer inom kom-

munala bolag ha kunskap om de skrivningar som gäller inom deras respektive kollektivav-

tal vid bisyssla om AB inte tillämpas. Hänvisning görs då till ”lojalitetsbegreppet” som är 

en s.k. dold anställningsklausul och innebär att den anställde ska ”sätta sin arbetsgivares 

intresse främst”. Det vill säga att det finns saklig grund för uppsägning (illojalitet) om 

bisysslan är konkurrerande eller om den anställde prioriterar andra arbetsuppgifter.   

 

I aktiebolagslagen (23 §) anges att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga om; 

 

1. avtal mellan styrelseledamoten och bolaget, 

2. avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett vä-

sentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller 

3. avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller till-

sammans med någon annan får företräda 

 

I aktiebolagslagen (34 §) anges att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga om; 

1. avtal mellan den verkställande direktören och bolaget, 

2. avtal mellan bolaget och tredje man, om den verkställande direktören i frågan har 

ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller 

3. avtal mellan bolaget och en juridisk person som den verkställande direktören ensam 

eller tillsammans med någon annan får företräda. 
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4. Iakttagelser och bedömningar 

 

4.1. Fastställda riktlinjer för bisyssla 

Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsen (KS 2016-09-08, § 215) är beslut om 

”begära redovisning av bisyssla” delegerat till ordförande, kommunchef, sektorchef, verk-

samhetschef, chef för stabsfunktion, enhetschef och biträdande rektor. ”Beslut om förbud 

av bisyssla är delegerat till Ordförande, kommunchef och sektorchef.  

Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer eller kommungemensamma rutiner 

för bisyssla. Personalchefen har upprättat en information ”redovisning av bisyssla för an-

ställd” med tillhörande blankett för anmälan om bisyssla och informationen är tänkt att 

lämnas ut till samtliga anställda i kommunen.  

På intranätet kan den anställda erhålla ytterligare information om bisyssla utifrån vad 

som anges i personalhandboken. Informationen som ges utgår från AB § 8 och här fram-

går att kommunen som arbetsgivare ska kunna uppvisa saklighet och opartiskhet i verk-

samheten för allmänheten. Även jävsregler syftar till att garantera objektivitet och saklig-

het för kommunen som arbetsgivare. Bisysslor får inte enligt skrivningen rubba allmänhe-

tens förtroende för verksamheten.  

Det som räknas som bisyssla är i princip allt som den anställde tillfälligt eller permanent 

ägnas sig åt vid sidan av sin anställning. Det kan exempelvis innebära extra arbete i en 

anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet.  

4.2. Fastställda riktlinjer för mutor och jäv   
Kommunstyrelsen har 2012-03-05 § 63 fastställt riktlinjer för muta och bestickning men 

det saknas riktlinjer för att identifiera och följa upp jävssituationer med anledning av bi-

syssla eller politiskt uppdrag.  

STUBO AB har upprättat en handbok i Etik och Moral som bl.a. innehåller områdena 

”förmåner och mutor”. 

4.3. Fastställda riktlinjer för visselblåsare 
Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer eller koncerngemensamma rutiner 

för visselblåsare.  

4.4. Kontrollmål - kommunen  
4.4.1. Har kommunen ändamålsenliga/tillräckliga rutiner för att iden-

tifiera och följa upp anställdas bisysslor.  

I Allmänna bestämmelser (AB) anges att arbetstagare på begäran ska anmäla bisyssla och 

lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för en bedömning. Bestämmelsen i 

LOA innehåller även föreskrifter om att arbetsgivaren på ett lämpligt sätt ska uppfylla sin 

skyldighet att informera de anställda om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla otil-

låten ur en förtroendeskadlig aspekt. 



Granskning av bisysslor och jäv 
 

April 2017     11 av 18 
Ulricehamns kommun 
PwC 

 

Kommunstyrelsen har inte fastställts några riktlinjer eller rutiner för att identifiera och 

följa upp de anställdas bisysslor.  

Personalchefen har upprättat ett dokument ”redovisning av bisyssla för anställd” med en 

information om reglerna för bisyssla med tillhörande blankett för anmälan av bisyssla.  

Tanken är att samtliga medarbetare i kommunen skall ta del av information om bisyssla 

och erhålla blankett för anmälan av bisyssla för anställd  

Sektorn miljö och samhällsbyggnad har i sitt årliga planeringshjul med information om 

bisyssla och sektorn service tar upp frågan om bisyssla på sina medarbetarsamtal. Sektor 

service har inför år 2017 påbörjat ett liknande arbetssätt som sektor miljö och samhälls-

byggnad.  

I dokumentet ”rekryteringsprocessen” som upprättas av personalfunktionen uppmärk-

sammas att reglerna i allmänna bestämmelser (AB) skall beaktas men det finns inte sär-

skilt angivet att frågan om eventuella bisysslor skall ta upp vid rekrytering. I dokumentet 

”checklista för introduktion av nyanställda” som upprättats av personalfunktionen upp-

märksammas inte heller att frågan om anmälan om bisysslor skall tas upp.  

I personalhandboken anges under rubriken bisyssla att en anställd har rätt att få besked 

av arbetsgivaren om bisysslan är tillåten eller inte. Den anställde skall fylla i anmälnings-

blanketten för bisyssla och lämna den till närmaste chef som sedan skall göra en bedöm-

ning av om bisysslan kan godkännas utifrån kriterier i lag och kollektivavtal. Blanketten 

för anmälan av bisyssla saknar utrymme för kontrasignatur av ansvariga chef som bekräf-

tar att berörd chef har erhållit blanketten och gjort en bedömning av bisysslan. 

Våra intervjuer visar på att det finns bristande rutiner på sektorerna för att säkerställa att 

information och anmälan om bisyssla tas upp vid nyanställning och i medarbetarsamtal. 

Det sker vidare ingen uppföljning av bisysslor eller att anmälningsblankett har fyllts i och 

lämnats in till personalkontoret.  

4.4.1.1.  Vår bedömning  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

Personalchefen har upprättat ett dokument ”redovisning av bisyssla för anställd” med en 

information om reglerna för bisyssla tillsammans med en anmälningsblankett för bisyssla. 

 Kommunstyrelsen har inte fastställts några riktlinjer eller rutiner för att identifiera 

och följa upp de anställdas bisysslor. 

 

 Det saknas vägledande riktlinjer till ansvariga chefer som säkerställer en likartad 

bedömning av bisyssla och det finns brister i rutiner som säkerställer att informa-

tion om bisyssla lämnas till den anställde.  

 

 Blanketten för anmälan av bisyssla saknar utrymme för kontrasignatur av ansvari-

ga chef som bekräftar att berörd chef har erhållit blanketten och gjort en bedöm-

ning av bisysslan.  

 Uppföljning av bisysslor görs inte. 
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4.4.2. Har kommunen rutiner för att identifiera jävssituationer med 
anledning av bisyssla eller politiskt uppdrag.  

Reglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner 

finns i kommunallagen (6 kap. 24-27 § §). Reglerna talar om när en anställd eller förtro-

endevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan 

ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på nå-

got sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, 

utan gäller även den som bereder ett ärende.  

 

Om en person anses jävig ska vederbörande inte delta i handläggningen av ärendet eller 

uppdraget. Det innebär att den jävige inte får vidta någon åtgärd i ärendet. Den som är 

jävig får inte heller närvara vid det nämndsammanträde när ärendet behandlas och/eller 

beslutas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut skriften ”Om mutor och jäv - 

en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner”. Skriften ger en för-

klaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer.  

 

Det ingår i kommunens ansvar för sin verksamhet att informera sina anställda och förtro-

endevalda om de lagar som gäller och hur de ska tillämpas inom den egna myndigheten. I 

frågor som rör mutor och jäv har många organisationer kompletterat lagstiftningen med 

särskilda riktlinjer för sin egen verksamhet.  

 

Kommunstyrelsen har 2012-03-05 § 63 antagit riktlinjer gällande mutor och bestickning 

för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag.  

 

Kommunstyrelsen har däremot inte fastställt några riktlinjer för att anmäla jäv eller för 

att identifiera jävssituationer med anledning av bisyssla eller politiskt uppdrag. Vidare 

finns det inga skriftliga rutiner och anvisningar för jäv inom sektorerna.  

Inom de olika nämnderna sker en övergripande diskussion om jäv. Frågan om jäv tas upp 

vid varje ny mandatperiod men har i övrigt inte aktualiserats. Anmälan om jäv sker med 

jämna mellanrum inom vissa nämnder medan mer sällan inom andra. Det finns inga 

blanketter där varje ledamot ska ange vilka engagemang som vederbörande har. Det är 

önskvärt att oftare erhålla utbildning och information inom området. 

4.4.2.1. Vår bedömning  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

 Kommunstyrelsen har inte fastställt några gemensamma riktlinjer för att anmäla 

jäv eller identifiera jävssituationer med anledning av bisyssla eller politiskt upp-

drag. 

 

 Vi bedömer att det saknas tillräcklig utbildning och information i frågor som rör 

jäv för att kunna identifiera jävssituationer med anledning av bisyssla eller poli-

tiskt uppdrag. 
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4.4.3. Har kommunen ändamålsenliga rutiner för att ta emot informa-
tion som lämnas av visselblåsare. 

Vår granskning skall också belysa om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att ta 

emot information som lämnas av visselblåsare. 

Datainspektionen har gett ut skriften ”Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system 

för whistleblowing” där det ges vägledning i vilka grundläggande krav som alltid måste 

följas utifrån personuppgiftslagen.  

Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer för att ta emot information som läm-

nas av visselblåsare. Det finns inte heller inom sektorerna några skriftliga rutiner för att ta 

emot information från visselblåsare. Vid våra intervjuer så har det nämnts att facklig re-

presentant kan vara den som kan ta emot information från anställda om missförhållanden 

på arbetsplatsen. Det kan också vara så att personalchef skulle kunna vara mottagare av 

information från visselblåsare men då är frågan hur detta hanteras för att anmälaren skall 

kunna vara anonym.    

Vid våra intervjuer så har det inte heller framkommit något särskilt ärende där visselblå-

sare har anmält missförhållanden. Däremot så förekommer att allmänheten hör av sig 

eller sänder in skrivelser i frågor som rör exempelvis klagomål i en enskilda ärenden och 

då diarieförs detta enligt de rutiner som gäller för inkomna skrivelser. 

Vid intervjuerna har det även framkommit att kommunen inte arbetar systematiskt med 

frågan om visselblåsare. Handlingsplan om oegentligheter finns inte i kommunen. Vidare 

hänvisas till kommunens värdepyramid där det som exempel anges att ”vi tar ett helhets-

perspektiv för vår verksamhet från planering, via genomförande till utvärdering och för-

bättring”.   

 

Vidare har ingen riskbedömning eller kartläggning avseende vilka områden och/eller 

funktion som skulle kunna vara mer utsatta för ”påtryckningar” gjorts.    

4.4.3.1. Vår bedömning  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

 Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer för att ta emot information 

som lämnas av visselblåsare och det finns inte heller några skriftliga rutiner på 

sektorerna. 

 

 Enligt intervjuer arbetar kommunen inte systematiskt med frågan.  

 
 Ingen riskbedömning eller kartläggning avseende vilka verksamheter och/eller 

funktioner som skulle kunna vara mer utsatta för ”påtryckningar” har gjorts.   

  

4.5. Kontrollmål – kommunala bolagen 
4.5.1. Har respektive bolag ändamålsenliga/tillräckliga rutiner för att 

identifiera och följa upp anställdas bisysslor. 

Lekmannarevisorerna för de fyra kommunala bolagen vill undersöka om respektive bolags 

rutiner för hantering av anställdas bisysslor är ändamålsenlig och om rutinerna tillämpas 
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i tänkt omfattning. Undersökningen omfattar de fyra kommunala bolagen (Ulricehamns 

Energi AB, STUBO AB, Ulricehamns stadshus AB och Näringslivs Ulricehamn AB).  

Vi har tagit del av kommunens ägardirektiv till de kommunala bolagen UEAB (Ulrice-

hamns Energi AB, STUBO AB och NUAB (Näringslivs Ulricehamn AB). Här anges bland 

annat att bolaget har att följa de av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller moder-

bolaget utfärdade direktiv under förutsättning att detta inte strider mot aktiebolagslagen 

eller annan författning.   

Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer eller rutiner för att identifiera och 

följa upp de anställdas bisysslor och som då också enligt bolagens ägardirektiv skulle gälla 

även för de kommunala bolagen.  

 

Bolagsstyrelserna i de granskade bolagen har inte heller fastställda riktlinjer eller rutiner 

för att identifiera och följa upp de anställdas bisysslor.  

 

Vi har inte erhållit uppgift från någon av de kommunala bolags delegationsordningar som 

särskilt anger vem som har att fattat beslut om eventuellt förbud för bisyssla. Det finns 

inte heller några särskilda riktlinjer antagna av respektive bolag för att identifiera och 

följa upp de anställdas bisysslor. 

 

Vi har däremot erhållit VD avtal med skrivningar som berör bisyssla. Som exempel kan 

nämnas VD avtal för NUAB där det anges att ”verkställande direktören inte utan skriftligt 

medgivande från företagets styrelse får ta på sig arbetsuppgifter eller uppdrag som kan 

vara konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig”. Liknande skrivning finns 

inom de andra kommunala bolagen. För andra anställda står det oftast inget om bisysslor 

i anställningsavtal utan regleras i kollektivavtal. Vid anställningstillfället ställs frågor om 

bisyssla, dock görs ingen uppföljning. Inom NUAB tas frågan om bisysslor även upp vid 

medarbetarsamtal.  

 

Vid intervju med VD i STUBO AB angavs att bolaget kommer att implementera kommu-

nens rutiner vad gäller bisysslor.  

Innan granskningen påbörjades beslutade UEAB att bisyssla ska vara en del av det årliga 

medarbetarsamtalet. Vidare ska bolaget under 2017 besluta om principer för bisysslor. 

 

4.5.1.1. Vår bedömning  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

 Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer eller rutiner för att identifiera 

och följa upp de anställdas bisysslor och som då också enligt bolagens ägardirektiv 

skulle gälla även för de kommunala bolagen.  

 

 Bolagsstyrelserna i de granskade kommunala bolagen har inte fastställt några rikt-

linjer eller rutiner för att identifiera och följa upp de anställdas bisysslor. 
 

 Intervjuer i de kommunala bolagen visar på brister vad gäller uppgift om eventuell 

bisyssla. Bolagen använder sig inte av blanketter för redovisning av bisyssla.     



Granskning av bisysslor och jäv 
 

April 2017     15 av 18 
Ulricehamns kommun 
PwC 

 

4.5.2. Har respektive bolag rutiner för att identifiera jävssituationer 
med anledning av bisyssla eller uppdrag som ledamot i bolags-
styrelse. 

Lekmannarevisorerna för de fyra kommunala bolagen vill undersöka respektive bolags 

rutiner för att identifiera jävssituationer med anledning av bisyssla eller uppdrag som 

ledamot i bolagsstyrelse. Undersökningen inkluderar ledamöterna i bolagsstyrelserna för 

de fyra kommunala bolagen (Ulricehamns Energi AB, STUBO AB, Ulricehamns stadshus 

AB, Näringslivs Ulricehamn AB).  

Reglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner 

finns i kommunallagen (6 kap. 24-27 § §). Reglerna talar om när en anställd eller förtro-

endevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan 

ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på nå-

got sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, 

utan gäller även den som bereder ett ärende.  

 

Det kommunala bolaget STUBO AB har upprättat en handbok om Etik och Moral där de 

anställda ges vägledning i hur de skall förhålla sig i olika frågor såsom att de skall vara 

opartiska eller vilka förmåner som kan vara otillåtna men frågan om jäv tas inte upp spe-

cifikt. Kommunstyrelse har 2012-03-05 § 63 antagit riktlinjer gällande mutor och bestick-

ning för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag men 

här hanteras inte heller frågan om jäv specifikt. 
 

Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer eller rutiner för att anmäla jäv eller 

identifiera jävssituationer med anledning av bisyssla eller uppdrag som ledamot i bolags-

styrelse och som då också enligt bolagens ägardirektiv skulle gälla även för de kommunala 

bolagen. De granskade kommunala bolagen har inte heller själva fastställt några riktlinjer 

eller rutiner för att anmäla jäv eller identifiera jävssituationer med anledning av bisyssla 

eller uppdrag som ledamot i bolagsstyrelse. 

I Aktiebolagslagen finns särskilda regler (kap 8. § 23 och § 34) som reglerar jävsfrågor för 

styrelseledamot respektive VD. För medarbetare i kommunala bolag gäller inte Lagen om 

offentlig anställning (LOA). Allmänna bestämmelser gäller dock fullt ut för arbetstagare 

anställda i kommunala företag som tillämpar kommunala avtal om bolagen är anslutna 

till andra kollektivavtal gäller de. Av denna anledning behöver chefer inom kommunala 

bolag ha kunskap om de skrivningar som gäller inom deras respektive kollektivavtal vid 

bisyssla om AB inte tillämpas. Hänvisning görs då till ”lojalitetsbegreppet” som är en s.k. 

dold anställningsklausul och innebär att den anställde ska ”sätta sin arbetsgivares intresse 

främst”. Det vill säga att det finns saklig grund för uppsägning (illojalitet) om bisysslan är 

konkurrerande eller om den anställde prioriterar andra arbetsuppgifter.   

 

Enligt ledamöter i styrelserna för de kommunala bolagen har det genomförts styrelseut-

bildning i frågan om jäv. Anmälan om jäv har inträffat vid något tillfälle i en av styrelser-

na.  Enligt vad som framkommit vid våra intervjuer kan uppföljning av jäv med fördel 

läggas in som en del i det årshjul som finns för styrelsemöten.  
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4.5.2.1. Vår bedömning  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

 Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer eller rutiner för att anmäla jäv 

eller identifiera jävssituationer med anledning av bisyssla eller uppdrag som leda-

mot i bolagsstyrelse och som då också enligt bolagens ägardirektiv skulle gälla 

även för de kommunala bolagen.  

 

 De granskade kommunala bolagen har inte heller själva fastställt några riktlinjer 

eller rutiner för att anmäla jäv eller identifiera jävssituationer med anledning av 

bisyssla eller uppdrag som ledamot i bolagsstyrelse. 

 

 Vi bedömer att det saknas tillräcklig utbildning och information inom bolagen i 

frågor som rör jäv för att kunna identifiera jävssituationer med anledning av bi-

syssla eller uppdrag som ledamot i bolagsstyrelse. 

 

4.5.3. Har respektive bolag ändamålsenliga rutiner för att ta emot in-
formation som lämnas av visselblåsare. 

Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer eller kommungemensamma rutiner 

för visselblåsare och som då också enligt bolagens ägardirektiv skulle gälla även för de 

kommunala bolagen. 

Vi har vid intervjuer inte erhållit några särskilda riktlinjer antagna av respektive bolag för 

att ta emot information som lämnas av visselblåsare. Vidare har ingen riskbedömning 

eller kartläggning avseende vilka områden och/eller funktion som skulle kunna vara mer 

utsatta för ”påtryckningar” gjorts.    

4.5.3.1. Vår bedömning  

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt   

 Kommunstyrelsen har inte fastställt några riktlinjer för att ta emot information 

som lämnas av visselblåsare och som då också enligt bolagens ägardirektiv skulle 

gälla även för de kommunala bolagen.  

 

 Bolagsstyrelserna i de granskade kommunala bolagen har inte fastställt riktlinjer 

för att ta emot information som lämnas av visselblåsare. 
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5. Revisionell bedömning 

5.1. Revisionell bedömning och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga system 

och rutiner för att säkra att anställda inte utför bisysslor som kan leda till skada för kom-

munen.  

Vår sammanfattande bedömning är att bolagsstyrelserna för NUAB, UEAB och STUBO 

AB inte har ändamålsenliga system och rutiner för att säkra att anställda inte utför bisyss-

lor som kan leda till skada för kommunen.  

Vi grundar vår bedömning på att kommunen och de kommunala bolagen inte uppfyller 

kraven inom flera av de kontrollmål som ställts upp för vår granskning.  

Vi lämnar följande rekommendationer:  

 

 Vi rekommenderar att riktlinjer för bisysslor upprättas och beslutas av kommun-

styrelsen samt av de granskade bolagsstyrelserna.  

 Vi förordar att frågan om eventuell bisyssla aktualiseras vid samtliga medarbetar-

samtal eller genom ett årshjul för arbetsplatsträffar. Det är enligt vår bedömning 

centralt att samtliga medarbetare inom kommunkoncernen fortlöpande och sys-

tematisk informeras om kommunens riktlinje kring bisysslor. 

 

 Vi rekommenderar även att riktlinjer avseende jäv för förtroendevalda politiker 

framställes.  

 

 Vi rekommenderar att nämnder och styrelser löpande följer upp att antagna rikt-

linjer följs. En inventering av bisysslor kan med fördel göras för att se till att för-

troendeskadliga bisysslor inte förekommer.  

 

 För att säkerställa den interna kontrollen föreslår vi att det löpande görs kontroller 

mot leverantörsregistret inom kommunkoncernen i syfte att säkerställa att de in-

köp som görs från företag/organisationer där anställda och förtroendevalda är 

verksamma följer ingångna och upphandlade avtal/ramavtal.  

 

 

 

 

 

 



Granskning av bisysslor och jäv 
 

April 2017     18 av 18 
Ulricehamns kommun 
PwC 

 

2017-04-07 

Rebecca Lindström 

Projektledare 

 
 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

RIKTLINJER FÖR 
BISYSSLOR OCH JÄV 
 

  

ANTAGET AV: Kommunstyrelsen 
DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef  
GÄLLER TILL OCH MED: 2021  



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

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



 
 
 
 
3

Innehåll 
1 Bakgrund ................................................................................................................................4 

2 Syfte ........................................................................................................................................4 

3 Tillämpning av riktlinjerna i kommun respektive kommunala bolag ...................................4 

4 Bisysslor ..................................................................................................................................5 
4.1 Vad räknas som bisyssla? ..............................................................................................................5 
4.2 Tillåtna och otillåtna bisysslor ......................................................................................................5 
4.3 Redovisning, bedömning och beslut om bisyssla .........................................................................7 
4.4 Överprövning och påföljder ..........................................................................................................8 

5 Jäv ...........................................................................................................................................9 
5.1 Vad säger lagen om jäv? ................................................................................................................9 
5.2 Hur hanteras jäv? .........................................................................................................................11 

6 Ansvar, förankring och uppföljning .....................................................................................12 

 

 



 
 
 
 
4

1 Bakgrund 
 
Inom Ulricehamns kommun arbetar vi på uppdrag och mandat från kommunens invånare. 
Kommunens verksamheter vilar på en demokratisk grund som kännetecknas av rättssäkerhet, 
opartisk ärendehantering och myndighetsutövning, samt korrekta och transparenta 
beslutsprocesser. Den enskildes förtroende för kommunens förvaltning, bolag och 
beslutsorgan är av stor vikt och kräver att kommunkoncernens medarbetare inte låter sig 
påverkas av ovidkommande önskemål eller privata intressen i arbetet, samt att 
förtroendevalda (politiker) inte är med och fattar beslut i ärenden som de har privata intressen 
i eller kopplingar till som gör dem jäviga. Jävsbestämmelser för kommunal verksamhet 
regleras av kommunallagen 2017:725 (KL). 

Riktlinjerna behandlar även frågan om bisysslor, det vill säga anställningar, verksamheter eller 
uppdrag som medarbetare har vid sidan av sin tjänst i kommunen eller inom kommunalt 
bolag. Bisysslor kan på olika sätt komma i konflikt med den kommunala verksamheten och 
exempelvis ge upphov till förtroendeskada eller jävsituationer. Därför är vissa bisysslor 
otillåtna då de riskerar att skada kommunens verksamhet eller anseende. Bisysslor regleras 
delvis avtalsmässigt genom bland annat Allmänna Bestämmelser (AB) och delvis i lagen om 
offentlig anställning (1994:260), LOA. 

2 Syfte 
Dessa riktlinjer syftar till att förebygga att medarbetare och förtroendevalda inom Ulricehamns 
kommun och kommunala bolag missbrukar sin ställning eller hamnar i situationer som kan 
skada förtroendet för kommunen. Riktlinjerna ska klargöra vad bisysslor och jäv är och hur 
det hanteras. Målet är att det endast ska förekomma tillåtna bisysslor, samt att handläggning 
och beslutsfattande alltid ska företas av medarbetare och förtroendevalda som är fria från jäv.  

3 Tillämpning av riktlinjerna i kommun 
respektive kommunala bolag 

För kommunens verksamheter finns utöver dessa riktlinjer även rutiner för bisysslor, som mer 
detaljerat beskriver hur riktlinjerna ska tillämpas angående redovisning, bedömning och 
beslut om bisyssla. Inom kommunens verksamheter ska dessa riktlinjer tillämpas fullt ut i alla 
delar. Men när det gäller de kommunala bolagen så skiljer sig deras verksamheter från 
kommunens verksamheter på flera sätt. Bland annat omfattas bolagen varken av LOA eller AB, 
utan har istället olika branschspecifika kollektivavtal som reglerar bisysslor. I de kommunala 
bolagen finns också en större risk för konkurrerande bisysslor, eftersom de bedriver 
affärsverksamhet. Angående jäv regleras bolagen inte av kommunallagen, utan av 
aktiebolagslagen (ABL). Därför ska bolagen tillämpa riktlinjerna i de delar som är möjliga 
utifrån lagstiftning samt respektive bolags verksamhet och avtal. Bolagens tillämpning av 
riktlinjerna gällande bisysslor bör klargöras i bolagsspecifika rutiner för hur bisysslor 
hanteras. 
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4 Bisysslor 
4.1 Vad räknas som bisyssla? 
En bisyssla är en aktivitet som medarbetaren tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan 
av sin anställning inom kommunen eller kommunalt bolag och som inte kan hänföras till 
privatlivet. Det kan röra sig om att medarbetare arbetar extra i annan anställning, utövar ett 
uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även extra arbete 
för en annan verksamhet inom kommunkoncernen kan vara en bisyssla. Aktiviteter av olika 
slag som hör till privatlivet, såsom att utöva en hobby eller sköta sin och familjens egendom 
och privata angelägenheter, räknas inte som bisyssla.  

Förtroendeuppdrag inom politiska, fackliga eller ideella organisationer är enligt 8 § AB 
undantagna som bisysslor. Dock räknas sådana förtroendeuppdrag som bisysslor utifrån LOA 
och ska därför bedömas av arbetsgivaren utifrån att de potentiellt kan vara förtroendeskadliga. 
I detta hänseende räknas endast formella förtroendeuppdrag som bisysslor och inte 
exempelvis att bara vara medlem i en sådan organisation eller förening.  

4.2 Tillåtna och otillåtna bisysslor 

Tillåtna bisysslor 
Som huvudregel är alla bisysslor tillåtna, förutsatt att de inte faller under definitionen för 
otillåtna bisysslor (se nedan). 

Otillåtna bisysslor 
Under vissa omständigheter blir bisysslor otillåtna. Vilka bisysslor som är otillåtna beror på 
vilka lagar och avtal som verksamheten regleras av. Kommunens verksamheter regleras i detta 
hänseende framförallt av lagen om offentlig anställning (LOA) och kollektivavtalet Allmänna 
Bestämmelser (AB). I de kommunala bolagen regleras bisysslor varken av LOA eller AB, utan 
av andra branschspecifika kollektivavtal. Flera av dessa avtal omfattar dock indirekt eller 
direkt samma typer av bisysslor som är otillåtna som för kommunens verksamheter.  

För kommunens verksamheter kan otillåtna bisysslor delas in i tre olika huvudkategorier: 

 Förtroendeskadliga bisysslor 

 Arbetshindrande bisysslor 

 Konkurrerande bisysslor 

Förtroendeskadliga bisysslor 
Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor handlar om allmänhetens tillit till kommunen och 
regleras i lagen om offentlig anställning. Enligt 7 § LOA får en anställd inte ha en bisyssla i 
form av en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som kan rubba förtroendet för den 
anställdes eller annan anställds opartiskhet i arbetet eller som kan skada kommunens 
anseende.  
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Betydelsen av förbudet är att kommunens medarbetare inte får ha bisysslor som medför risk 
för att jävsituationer eller förtroendeskada kan uppkomma. Risken för förtroendeskada ökar 
om bisysslan är omfattande, om uppgifterna är kvalificerade och berör verksamhetens 
arbetsområde eller ger betydande ekonomisk ersättning. Risken för förtroendeskada blir också 
större om arbetsuppgifterna i huvudanställningen kräver särskilt orubbat förtroende, vilket är 
fallet om anställda har ledande positioner eller ansvar för kvalificerad handläggning, 
upphandling, tillsyn eller annan myndighetsutövande verksamhet. 

Ett exempel som kan utgöra en förtroendeskadlig bisyssla är om en handläggare som är 
delaktig i kommunens markanvisningar samtidigt har uppdrag inom ett fastighetsbolag eller 
annan potentiell markexploatör i kommunen.  

Arbetshindrande bisysslor 
Förbudet mot arbetshindrande bisysslor handlar om förhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren och regleras i kollektivavtal (AB). Förbudet ska motverka att medarbetare på 
grund av bisyssla missköter sitt arbete. Det är arbetsledningens ansvar att se till att de anställda 
fullt ut ägnar sig åt sitt arbete på arbetstid och att bisysslor sköts på fritiden och inte på annat 
sätt inverkar hindrande på arbetsuppgifterna inom huvudanställningen. Arbetsgivaren har 
rätt att stoppa arbetshindrande bisysslor. Omfattande arbetshindrande bisysslor, som inte 
förhindras, kan även medföra risk för förtroendeskada. 

Ett exempel på en arbetshindrande bisyssla är om en medarbetare som arbetar dagtid måndag 
till fredag inom sin ordinarie anställning, utöver detta tar natt- eller helgarbetspass i en annan 
anställning och detta får till följd att medarbetaren inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter i 
huvudanställningen på ett önskvärt sätt. 

Konkurrerande bisysslor 
Förbudet mot konkurrerande bisysslor gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren och regleras i kollektivavtal (AB). Förbudet gäller endast vid verksamheter som 
bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet och ska motverka att arbetsgivaren möter 
konkurrens från sina anställda. Kommunen bedriver inte någon affärsverksamhet men 
däremot bedrivs viss uppdragsverksamhet. Uppdragsverksamhet innebär avgiftsfinansierade 
tjänster som kan beställas från kommunen, men som inte är myndighetsutövning. En anställd 
vid kommunen får inte ha uppdrag eller själv driva verksamhet inom områden där kommunen 
har uppdragsverksamhet. Konkurrensbisysslor kan även medföra risk för förtroendeskada. 
Förbudet gäller dock inte om arbetsgivaren medger bisysslan. 

Ett exempel på en konkurrerande bisyssla kan vara om en medarbetare har som ordinarie 
arbetsuppgift att ta fram kartunderlag efter beställningar (som inte är myndighetsutövning) 
och på sin fritid driver en egen verksamhet med försäljning av liknande karttjänster.  
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4.3 Redovisning, bedömning och beslut om bisyssla 

Redovisning av bisyssla  
I enlighet med Allmänna Bestämmelser, som reglerar kommunens verksamhet, ska 
arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren 
anser behövs för bedömning av bisysslan (AB § 8). Vidare ska arbetsgivaren medvetandegöra 
arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. 

I kommunen ska samtliga medarbetare1 informeras om bisysslor av sin närmaste chef. Vid 
nyanställningar ska information om bisysslor ingå som obligatoriskt introduktionsmaterial.  
Dessutom ska samtliga medarbetare fylla i avsedd blankett om bisysslor, där de anger om de 
har eller inte har någon bisyssla. Angående förtroendeuppdrag inom politiska och fackliga 
organisationer är grundhållning att medarbetare i redovisning av bisyssla inte ska ange vilket 
parti eller vilken facklig organisation uppdraget är inom. Medarbetare som har 
förtroendeuppdrag inom andra ideella organisationer behöver inte redovisa vilken 
organisation det gäller. Om medarbetarens närmaste chef anser sig behöva fler uppgifter för 
att kunna bedöma bisysslan, ska medarbetaren även lämna dessa uppgifter. 

Efter att medarbetaren har blivit informerad om bisysslor och fyllt i avsedd blankett är det 
löpande medarbetarens eget ansvar att rapportera till sin närmaste chef ifall medarbetaren har 
åtagit sig en ny bisyssla som tidigare inte har redovisats, eller om en tidigare redovisad bisyssla 
inte längre är aktuell. Medarbetaren har alltid ett eget ansvar att inte utöva otillåtna bisysslor. 

Bedömning och beslut om bisyssla  
När medarbetaren har fyllt i blankett för redovisning av bisyssla, lämnas denna åter till 
närmaste chef för bedömning utifrån lag och avtal. Om en bisyssla har redovisats och bedömts 
av chef utan att beslut har fattats om att förbjuda bisysslan, ska bisysslan anses som tillåten. 
Bisysslor kan alltid bedömas på nytt av medarbetarens chef ifall denne anser att det är befogat 
med en ny bedömning. Medarbetarens närmaste chef ansvarar för att på blankett för 
redovisning av bisyssla intyga med signatur att bisysslan har bedömts. Chef lämnar sedan in 
blanketten till personalfunktionen för förvaring i personalakt. Medarbetaren har rätt att få 
besked om huruvida en redovisad bisyssla är tillåten eller otillåten.  

Bedöms en bisyssla vara förtroendeskadande, arbetshindrande eller konkurrerande, kan 
arbetsgivaren besluta att bisysslan ska upphöra. När det gäller förtroendeskadliga bisysslor går 
7 § LOA längre än AB och säger att arbetsgivaren inte bara kan, utan skall förbjuda sådana 
bisysslor. Beslut om förbud av bisyssla som berör medarbetare inom kommunen, fattas som 
lägst av sektorchef, alternativt av kommunchef eller kommunstyrelsens ordförande (se 
kommunstyrelsens delegationsordning). Beslut om förbud av bisyssla som berör medarbetare 
inom kommunalt bolag, fattas av respektive bolags VD.  

Före arbetsgivaren fattar beslut om förbud mot arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla 
(grundat på 8 § AB), föreligger förhandlingsskyldighet gentemot kollektivavtalsbärande facklig 
organisation, enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL). Förhandlingsskyldighet föreligger 

 
1 Begreppet medarbetare avser i detta sammanhang endast tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. 
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inte om det gäller ett beslut om förbud av förtroendeskadlig bisyssla (LOA § 42). Beslut om 
att förbjuda en bisyssla lämnas skriftligen av närmaste chef till medarbetaren och ska innehålla 
en motivering. Beslutet ska även lämnas till personalfunktionen för förvaring i personalakt.  

Om information om medarbetares bisysslor begärs ut som allmän handling ska 
personalfunktionen göra en sekretessprövning, eftersom information om vissa bisysslor kan 
betecknas som känsliga personuppgifter. Främst är det information om bisysslor i form av 
politiska, fackliga eller ideella förtroendeuppdrag som kan anses vara känsliga uppgifter. 

4.4 Överprövning och påföljder 

Överprövning 
Enligt 8 § AB måste inte arbetsgivaren förbjuda arbetshindrande eller konkurrerande 
bisysslor, utan kan göra det utifrån sin bedömning. Arbetsgivaren har därför fri prövningsrätt, 
vilket innebär att arbetsgivaren har ensidig rätt att bedöma om en bisyssla är arbetshindrande 
eller konkurrerande och om den ska tillåtas eller ej, såvida bedömningen inte är godtycklig 
eller otillbörlig. Arbetsgivarens beslut att förbjuda en bisyssla, grundat på 8 § AB, kan 
överprövas i enlighet med reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister. I sådana fall 
handlar den rättsliga prövningen uteslutande om huruvida arbetsgivaren har använt sin fria 
prövningsrätt korrekt eller på ett godtyckligt eller annat otillbörligt sätt.  

Vid beslut om förbud mot förtroendeskadande bisyssla, grundat på 7 § LOA, föreligger ingen 
fri prövningsrätt, utan arbetsgivaren är enligt lagen tvungen att förbjuda förtroendeskadande 
bisysslor. Sådana beslut kan bestridas genom att arbetstagaren själv eller genom den fackliga 
organisation som företräder arbetstagaren, yrkar att beslut upphävs. Rättsliga prövningar av 
tillämpningen av LOA handläggs enligt reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister, 
med Arbetsdomstolen som slutinstans (se 37 § LOA). Enligt 38 § LOA kan domstol i väntan på 
att avgörandet vinner laga kraft, bestämma att beslutet om bisysslan tillsvidare inte ska gälla.  

Påföljder 
Om en medarbetare, i strid med arbetsgivarens beslut om förbud mot bisyssla, åtar sig eller 
fortsätter med bisysslan, kan medarbetaren drabbas av sedvanliga arbetsrättsliga påföljder 
såsom disciplinpåföljd eller i allvarliga fall uppsägning, under förutsättning att bisysslan 
verkligen strider mot 7 § LOA eller 8 § AB. 

Om medarbetare vägrar att lämna uppgifter om bisysslor när det begärs eller lämnar felaktiga 
eller ofullständiga uppgifter, betraktas detta som ett brott mot skyldigheterna i anställningen. 
Även i sådana fall kan arbetsgivaren vidta sedvanliga arbetsrättsliga åtgärder, såsom 
disciplinpåföljd eller uppsägning.  

Om arbetsgivaren i sin bedömning av bisyssla, utifrån 8 § AB, anses ha brutit mot avtalet på så 
sätt att den fria prövningsrätten utnyttjats på ett godtyckligt eller otillbörligt sätt, kan 
arbetstagaren i en arbetstvist rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren (54 § MBL). 
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5 Jäv 
Med jäv avses situationer då anställd eller förtroendevald (politiker) har en sådan relation till 
ett ärende eller part i ärendet att det äventyrar dennes opartiskhet vid handläggning eller 
beslutsfattande.  

5.1 Vad säger lagen om jäv? 
I lag regleras jäv för kommunens anställda och förtroendevalda i kommunallagen (KL). 
Jävsbestämmelserna är tillämpliga både vid politiskt beslutsfattande och i handläggningen av 
ärenden på tjänstemannanivå, samt vid myndighets- och delegationsbeslut. I kommunal 
verksamhet tillämpas kommunallagens jävsbestämmelser med företräde framför 
förvaltningslagens bestämmelser.  

I kommunallagen finns olika jävsbestämmelser för olika funktioner i kommunen. Främst 
skiljer kommunallagen på jäv för fullmäktigeledamöter respektive för anställda, revisorer, och 
förtroendevalda i kommunal nämnd (inkl. kommunstyrelsen). För anställda och revisorer 
gäller samma jävsgrunder som för förtroendevalda i nämnd (7 kap. 4 § KL; 12 kap. 14 § KL). 

För kommunala aktiebolag gäller jävsbestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), ABL, 
som reglerar jäv för styrelseledamöter, revisorer, aktieägare och VD. Anställda i de kommunala 
bolagen ska hantera jäv på samma sätt som anges för anställda i kommunen (se avsnitt 5.2). 

Jäv för kommunens medarbetare, revisorer och förtroendevalda i nämnd 
Enligt 6 kap. 28 § KL är kommunens medarbetare, revisorer samt förtroendevalda i nämnd 
(benämnda som anställda/förtroendevalda) jäviga om följande jävsgrunder föreligger: 

 Sakägarjäv - Saken angår den anställde/förtroendevalda själv, det vill säga hon eller 
han intar ställning som part eller har sådant intresse som grundar besvärsrätt.  

 Intressejäv - Ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den 
anställde/förtroendevalda själv.  

 Släktskapsjäv - Saken angår den anställdes/förtroendevaldas make, sambo, förälder, 
barn, syskon eller annan närstående, alternativt om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för sådan närstående.  

 Ställföreträdarjäv - Anställd/förtroendevald eller någon närstående är ställföreträdare 
för den part som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 
av ärendets utgång.  

 Tillsynsjäv - Ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som 
anställd/förtroendevald själv är knuten till.  

 Ombuds- och biträdesjäv - Anställd/förtroendevald har fört talan som ombud eller mot 
ersättning biträtt någon i saken.  

 Delikatessjäv - Det finns annan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för 
den anställdes/förtroendevaldas opartiskhet i ärendet.  
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Delikatessjävet fungerar som en så kallad generalklausul i kommunallagens jävsbestämmelser 
(6 kap. 28 § 5 st. KL). Avsikten med denna är att fånga upp alla de fall då jäv kan uppstå, men 
som inte omfattas av de andra jävsgrunderna. Delikatessjäv avser situationer då 
anställd/förtroendevald står i ett markant beroendeförhållande till den som saken angår.  Det 
kan exempelvis vara när anställd/förtroendevald är: 

 nära vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet  

 ekonomiskt beroende av en part eller intressent i ärendet 

 i anställningsförhållande till en part eller intressent i ärendet 

Medarbetare, revisorer och förtroendevalda i nämnd som är jäviga i ett ärende får inte delta i 
eller ens närvara vid handläggningen av ärendet (6 kap. 30 § KL). Men om det är uppenbart 
att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska det bortses från jäv (6 kap. 29 § KL).  

Om anställd eller förtroendevald handlägger ett ärende i nämnd som gäller en fråga kopplad 
till ett kommunalt aktiebolag eller en stiftelse där kommunen äger minst hälften av aktierna i 
aktiebolaget eller utser minst hälften av styrelseledamöterna i stiftelsen, ska 
anställd/förtroendevald inte anses vara jävig enbart av att vara ställföreträdare för 
bolaget/stiftelsen eller av att på annat sätt vara knuten dit. Detta undantag gäller dock inte då 
nämnden handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, såsom när 
kommunalt aktiebolag ansöker om bygglov i nämnd. (6 kap. 31 § KL) 

Anställd och förtroendevald som handlägger ett ärende i en nämnd ska inte anses vara jävig 
enbart på grund av att hon eller han tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en 
annan nämnd (6 kap. 31 § KL). 

Jävsgrund för ledamöter i kommunfullmäktige 

För ledamöter i kommunfullmäktige gäller 5 kap. 47 § KL om att:  

En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som 
personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, 
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående. 

Att en ledamot är personligen berörd innebär att ärendet i fråga ska beröra ledamoten eller 
någon närstående som individ snarare än som del av ett kollektiv. Utöver denna generella 
jävsgrund för fullmäktigeledamöter finns även särskilda jävsbestämmelser i 5 kap. 48-49 §§ 
KL angående den som är redovisningsskyldig till kommunen. 

Ett undantag finns dock i jävsgrunderna för fullmäktigeledamöter, nämligen att släktskapsjäv 
inte är tillämpligt i valärenden. I sådana ärenden då fullmäktige utser ledamöter och ersättare 
till olika poster och beslutsorgan i kommunen, kan alltså fullmäktigeledamöter delta i beslut 
trots eventuella släktskapsband till personerna som utses. Detta framgår av rättspraxis i form 
av högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1973 C 28 och RÅ 1979 Ab 30.  
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5.2 Hur hanteras jäv? 
För kommunens samtliga medarbetare, revisorer och förtroendevalda gäller följande: 

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra 
jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det. 

(6 kap. 30 § 2 st. KL; jmf 12 kap. 16 § 2 st. KL) 

Den enskilde har således alltid ett ansvar att uppge ifall hon eller han misstänker sig vara jävig 
i en fråga. För förtroendevalda hanteras jävsituationer under handläggning och beslut av 
ärenden enligt kommunallagens bestämmelser om jäv och beslutsförhet.  

Försiktighetsprincipen 
I gränsfall då det är svårt att bedöma huruvida någon är jävig eller inte, har kommunen som 
riktlinje att medarbetare och förtroendevalda ska utgå ifrån en försiktighetsprincip. Detta 
innebär att i gråzoner där det är oklart om laglig jävsgrund föreligger, men det av någon 
anledning ”känns felaktigt” att delta i handläggning eller beslutsfattande i ärendet, då bör man 
avstå från att delta för att inte riskera att skapa misstankar om jäv, som kan leda till 
förtroendeskada eller att beslut överklagas och eventuellt ogiltigförklaras.  

Anmälan av jäv för anställda 
Om en medarbetare är jävig får denne inte delta i handläggningen2 av ärendet. Det innebär att 
medarbetaren normalt inte får vidta någon åtgärd alls i ärendet. Om en medarbetare känner 
till någon omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig, ska medarbetaren 
självmant meddela detta till sin närmaste chef. Om det föreligger en jävsituation ska 
medarbetarens närmaste chef besluta att avskilja medarbetaren från all handläggning i 
ärendet. Detta beslut ska dokumenteras skriftligt av chefen i form av en tjänsteanteckning i 
ärendet. Ifall misstankar om jäv i ärendet uppkommer i efterhand ska kommunen med hjälp 
av det dokumenterade beslutet kunna visa att korrekta åtgärder vidtogs. Medarbetare som är 
osäkra på om jäv föreligger i ett ärende, ska ta upp frågan snarast möjligt med närmaste chef. 

Konsekvenser av att beslut fattas under jäviga förutsättningar 
Om medarbetare eller förtroendevald deltar i handläggning eller beslutande av ärenden trots 
att de är jäviga kan det bland annat orsaka försening av ärendet eftersom beslutet kan 
överklagas och eventuellt ogiltigförklaras på grund av jävet. Beslut kan i allmänhet överklagas 
till förvaltningsdomstol. Detta kan ske genom laglighetsprövning3 eller förvaltningsbesvär4. 
Men den kanske allvarligaste potentiella konsekvensen av jäviga beslut är att allmänhetens 
förtroende för kommunens verksamhet och opartiskhet kan ta skada. 

 
2 Med handläggning avses inte rent operativ verksamhet, utan handhavande av ärenden där något slags beslut ska fattas direkt 
eller indirekt grundat på handläggningen, exempelvis utredningar, upphandling eller myndighetsutövning.  
3 Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap KL och handlar om renodlad prövning om beslutet har tillkommit på rätt sätt, 
det vill säga är lagligt. Huruvida det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen. 
4 Reglerna för förvaltningsbesvär finns i FL och handlar om prövning av både laglighet och lämplighet i beslut enligt berörd 
speciallagstiftning. Förvaltningsbesvär kan endast väckas av den person som beslutet angår, förutsatt att beslutet har gått emot 
personen i fråga och beslutet får överklagas. 
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Påföljder om jäv inte anmäls 
Vid allvarliga fall då en anställd medvetet har undvikit att anmäla jäv kan detta betraktas som 
brott mot skyldigheterna i anställningen. I sådana fall kan arbetsgivaren vidta sedvanliga 
arbetsrättsliga åtgärder, såsom disciplinpåföljd eller uppsägning. Vid myndighetsutövning kan 
också allvarliga fall då jäv hanteras felaktigt och inte anmäls, ge upphov till straffrättsliga 
påföljder om det kan påvisas att tjänstefel har begåtts (se 20 kap. 1 § brottsbalken). Både 
tjänstemän och politiker i kommunal nämnd omfattas av reglerna för tjänstefel vid 
myndighetsutövning.  Rättsfall då tjänstemän har blivit dömda för tjänstefel på grund av jäv i 
myndighetsutövning förekommer bland annat inom Polismyndigheten (se RH 2007:51). 

 

6 Ansvar, förankring och uppföljning 
Ansvar 
Samtliga medarbetare och förtroendevalda har i grunden ett eget ansvar för att ta del av och 
följa riktlinjerna.  

Chefer med personalansvar ansvarar för att informera sina medarbetare om riktlinjerna och 
om att bisysslor och jävsituationer ska anmälas. Därtill har samma chefer ett ansvar för att 
deras medarbetare tilldelas och fyller i avsedd blankett för redovisning av bisyssla, oavsett om 
de har någon bisyssla eller ej. 

Kanslifunktionen ansvarar för att kommunens förtroendevalda informeras om riktlinjerna 
gällande jäv och får vägledning i tolkning och tillämpning.  

Personalfunktionen ansvarar för vägledning av kommunens medarbetare om hur riktlinjerna 
ska tolkas och tillämpas.  

Förankring 
Riktlinjerna läggs till i kommunens författningshandbok. Vid introduktion av nya medarbetare 
ska dessa riktlinjer ingå som obligatoriskt introduktionsmaterial. Ett lämpligt sätt för chefer 
att förankra riktlinjerna hos befintliga medarbetare är att introducera dem under APT. Vid 
varje ny mandatperiod ska nya förtroendevalda utbildas i riktlinjerna gällande jäv. 

Uppföljning 
Personalchef är ansvarig för revidering och uppföljning av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska 
revideras senast vid årsskiftet 2021/2022. Vid revidering bör ansvarig se över om riktlinjerna 
fortfarande är förenliga med lagar, avtal och kommunens andra styrdokument och rutiner. 
Därtill bör en uppföljning göras av hur väl riktlinjerna har fungerat i tillämpningen. 
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Årsredovisning 2017 Sjuhärads samordningsförbund 
och fråga om ansvarsfrihet 
Dnr 2018/136 
 
 
Sammanfattning 
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styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
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Ordförande har ordet 

 
Ordförandeklubban lämnades över till mig i november när dåvarande Ordförande Ann Larsson gått 

vidare till nya arbetsuppgifter i annat geografiskt område.  När jag nu från denna roll tittar tillbaka 

på 2017 blir min sammanfattning ”ett år fullt av aktiviteter”, utökat med en projektansökning som 

bifölls redan 2016 och extra medel som fördelades sent. Med nya medarbetare och nya arbetssätt 

har förbundet ändå hållit fast vid att leverera verksamhet på ett enkelt sätt med så liten 

administrativ överbyggnad som möjligt, detta tack vare ett energiskt kansli och engagerade 

utförare i hela Sjuhärad. 

 

Samordningsförbundet erbjuder aktiviteter och stöd så den enskilde individen ska uppnå eller 

förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, vilket ju i grunden handlar om att ge människor ökad 

möjlighet till egen försörjning. Genom att förbundet har fokus på att stärka människor till, eller 

tillbaka till, arbete krävs en stor portion av flexibilitet och förbättringskunskap. Det handlar om att 

hela tiden hitta nya vägar och nya arbetssätt som vidareutvecklar aktiviteter så att deltagare ges 

bästa möjliga insatser, något som jag personligen ser som en av förbundets främsta styrkor.  

 

Även om förbundet erbjuder en kontinuitet av basutbud så är nog ändå styrkan i att starta upp och 

förändra aktiviteterna utifrån nya behov. Ett exempel kan vara Vägen framåt som är nyutvecklad 

för en specifik målgrupp. Styrelsen har viljan att förenkla och hitta aktiviteter för de grupper som 

ägarna gemensamt arbetar för vilket kan visa sig genom allt ifrån att vissa aktiviteter förs samman 

till att målgrupperna för aktiviteterna breddas.  

 

Nytt för 2017 var att förbundet även påbörjat ett kompetensutvecklingsprojekt, Positiv Rörelse, 

inom ESFs Programområde 1. Där är fokus att öka psykisk hälsa och hållbarhet i arbete, främst 

genom förebyggande och strukturövergripande insatser.  

Kan vi genom förebyggande insatser minska risken för att individer blir beroende av olika 

samhällsinsatser så är arbetet intressant utifrån den enskilda individens hälsa, ur ett rent 

samhällsekonomiskt perspektiv, samt ur ett arbetsgivarperspektiv sett till kompetensförsörjning.  

Det projektarbetet kommer vi att följa med spänning. 

  

Styrelsen består av kvinnor och män som är både tjänstemän och politiker och som ger en härlig 

mix med olika ingångar i förbundsfrågorna. Alla har ett samtidigt och stort intresse av att 

tillsammans skapa aktiviteter som ger stöd för människor att nå ett hållbart arbetsliv vilket gör oss 

till ett starkt lag som jobbar åt samma håll.   

 

Min förhoppning är att den goda anda som funnits i styrelsen 2017 följer med och att vi 

tillsammans kan fortsätta vårt viktiga arbete på samma sätt 2018.  

 

Cecilia Andersson, Västra Götalandsregionen 

Ordförande Sjuhärads samordningsförbund 
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1. Förvaltningsberättelse 
 

Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i 

området är enligt SCB ca 215 000 invånare. 

Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  

De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till 

att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

 

Genom ett fristående samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma 

närmare varandra i en permanent samarbetsform. Årsredovisningen innehåller en översiktlig 

redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet 

för budgetåret 2017.  
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1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
 

När 2017 inleddes var Ann Larsson (Försäkringskassan) ordförande och Cecilia Andersson (Västra 

Götalandsregionen) vice ordförande. Då Ann lämnade sin tjänst i Sjuhärad för ett uppdrag i 

Göteborg tillträdde tidigare vice ordförande istället som ordförande, och därtill skedde nyval av 

Sofia Sandänger (Försäkringskassan) som vice ordförande. Detta följer tidigare års ambition om att 

en tjänsteman (dvs Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens ledamot) och en politiker (av 

kommunernas eller regionens ledamöter i förbundsstyrelsen) samtidigt innehar förbundets båda 

högsta förtroendeposter och bildar presidium. 

 

Basverksamheter bedrevs kontinuerligt av förbundets ägare enligt fastställd verksamhetsplan, 

främst för pre-rehabilitering för individer 16-64 år som varit aktuella hos två eller fler av 

medlemmarna i förbundet. Utbudet av aktiviteter har skiftat något inom det geografiska området. 

Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagaren bor fanns möjlighet att ta del av de olika insatserna, 

men flertalet platser nyttjades lokalt. 

  

Ett fåtal verksamheter har bedrivits genom fristående utförare. Uppåt-framåt som initierades genom 
Finsam 9,0 har sedan fortsatt finansierats. Verksamheten har riktats till långtids-sjukskriven kommun- 
och landstingsanställd personal där Sjuhärad har haft mer negativa siffror än riket i övrigt. 

Sverigekompassen hälsa hade grupper i Borås, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo.  

De personer ur målgruppen som bedriver sin rehabilitering genom arbete för Sociala företag har 

under året fortsatt kunnat få individinriktad kompetensutveckling för att stödja dem att etablera sig 

i yrkeslivet. Urvalet av vilka utbildningar som ges har avgjorts av dessa individer i samverkan 

genom Sjuhäradsmusketörerna, helt i enlighet med den metod om hjälp-till-självhjälp och 

empowerment som är de sociala företagens grundförutsättning.   
 

Inför sommaren 2017 öppnade Försäkringskassan för ansökan om utökad tilldelning av statliga 

medel under förutsättning att detta medfinansierades av kommunerna och VG-regionen. Sedan 

flera år tillbaka har Sjuhärads förbundsmedlemmar/ägarrepresentanter önskat en budget om 20 

miljoner, vilket nu för första gången efter styrelsens ansökan beviljades. Dessa medel har avsatts 

till en verksamhet som särskilt anpassas för personer som varit långtidssjukskrivna ca två år. 
 
Redan tidigare år har mycket verksamhet bedrivits med extra finansiering från ESF, Europeiska 
socialfonden, för olika projekt. Av de projekt som bedrivits 2017 är Point störst. Pointprojektet 
involverar ett samarbete med föreningsliv och företag. IF Elfsborg mfl har bidragit till kontakter med 
både företag och föreningsliv, och till nyskapande handledarutbildning. Bland annat har ACT använts 
med framgång som metod för att minska den utbredda psykiska ohälsan och Supported Education 
samt Supported Employment för att etablera deltagarna i studier eller arbete. En spännande 
mötesplats inrättades när förbundet genom projektet inbjöd till Gala för att hylla arbetsgivare som tar 
goda initiativ för målgruppen. Utöver Point är förbundet projektägare till Space som ger 
utlandspraktik till unga och Positiv Rörelse som ska stärka psykisk hälsa och hållbarhet i arbetslivet för 
anställda personer inom olika kontaktyrken som annars vore särskilt utsatta för långtidssjukskrivning.  

 

Ekonomiskt ligger verksamheten inom anslagen budget och i stora drag har Sjuhärads 

samordningsförbund nyttjat de medel som stått till förfogande. Både strukturövergripande 

samverkan och individinriktade åtgärder har finansierats.   

Avsikten var ett +/-noll resultat, medan utfallet visar ett överskott om 399tkr. Om samtliga 

projektmedel hade räknats hem under året vore differensen större, men ett kommande underskott 

beräknas enligt plan i projekten.  
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1.2 Om förbundet  

 

Organisation  

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar. 

Förbundet har en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.   

 

Historik 

Sjuhärads samordningsförbund är från och med 2011 en sammanslagning av 

Samordningsförbundet Tranemo-Ulricehamn, som bildades den 1 november 2005, Bollebygd-

Mark-Svenljunga Samordningsförbund, som bildades den 1 januari 2006, och Borås 

Samordningsförbund som bildades den 1 april 2006. Kommunerna Vårgårda och Herrljunga som 

tidigare saknat förbundstillhörighet trädde in i förbundet i samband med sammanslagningen.  

 

Lagrum 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser 

(2003:1210) och en förbundsordning som beslutats av samordningsförbundets medlemmar.  

Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 

rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 

samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.   

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 

kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

 

Uppdrag 

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 

rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att 

finansiera insatser som främst bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer 

också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska 

kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

 

Finansiering & Medlemsavgifter 

Europeiska socialfonden, ESF, står för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i Sjuhärad 

under 2017. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2). Över en 

treårsperiod har förbundet beviljats att ansöka om 30 337 606 kr för projekt Point och 6 427 935 kr 

för projekt Space. För projekt Positiv Rörelse som påbörjats under 2017 är motsvarande belopp 

4 960 662 kr. 

 

Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och 

faktiska kostnader inom olika tidsintervall som inte alltid sammanfaller med kalenderår. 

Projektredovisningen släpar i relation till förbundets egna medel och nettoberäkningen av 

förbundets kostnader kan skilja över tid.  

Vid årsavslut har förbundet tillämpat en schablonberäkning av differensen mellan förbundets 

kostnader och vad ESF slutligt kommer att täcka efter ansökan om utbetalning. Vid projektavslut 

kommer eventuella skillnader över tid att ha utjämnats och nettokostnaden för förbundet att ligga 

inom ramarna för beslutad budget. 

 

Ägarparterna bidrar med fyra lika delar till medlemsfinansieringen. Kommunerna bidrar med andel 

i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte. 
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Ägarparternas bidrag    tkr 

    

Försäkringskassa 5 000 

Arbetsförmedlingen 5 000 

Kommuner 5 000 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 000 

Totalt 20 000 

 

 

Verksamhetsidé och vision  

Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande 

och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild 

part har ansvar för att göra.  

Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet arbetssätt och 

synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov.  

Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus! 

 

 

1.3 Beskrivning av verksamheten 

1.3.1 Målgrupper 

Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit arbetssökande personer mellan 18-64 år som 

är arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara, och som är aktuella hos minst två myndigheter. 

Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i arbetslivet. Många 

som skulle ha riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom har också deltagit.  

 

Utöver denna generella målgruppsbeskrivning finns särskilda avgränsningar för vissa 

verksamheter. Bland dessa kan nämnas: 

Personer med stressrelaterad problematik 

Personer med utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning 

Personer med aktivitetsersättning 

Långtidsjukskrivna personer med kommunal eller landstingsanställning 

Unga med funktionsnedsättning som riskerar ett långvarigt utanförskap 

 

Antalet deltagare i åldern 16-29 år är för 2017 lägre än antalet äldre deltagare. En inbördes 

variation finns mellan insatserna beroende på om utbudet varit specifikt riktat till ungdomar eller 

ej. Könsfördelningen bland de yngre är relativt jämn, med något fler män. I den äldre gruppen är 

skillnaden fortsatt stor med 63% kvinnor och 37% män men andelen män har från 2016 ökat med 

6%. Könsfördelningen i hela deltagargruppen är 57% kvinnor och 43% män och även här ser vi en 

jämnare fördelning än tidigare år.  

 

Generellt är utbildningsnivån låg i deltagargruppen. 38% har bara grundskola som högsta 

avslutade studieform. 44% har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är med 

kompletta/godkända betyg). Av de 18% som har någon form av högskolestudier eller annan 

eftergymnasial utbildning är 33% män vilket är en något högre andel än föregående år.  

Nedan följer en fördelning av de deltagare som nyregistrerats med kompletta uppgifter (omfattar 

457 individer). Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningsformer varför det totala 

antalet deltagare är något större än antalet individer.  

 

Bollebygd   207  

Borås 2493 

Herrljunga   214 

Mark   776 

Svenljunga   242 

Tranemo   267 

Ulricehamn   544 

Vårgårda   257 
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Försörjningsform Antal deltagare Andel 
Sjukpenning/Rehabpenning 196 36% 
Aktivitetsersättning 67 12% 
Sjukersättning 24 4% 
A-kassa 5 1% 
Aktivitetsstöd 76 14% 
Försörjningsstöd 161 30% 
Studiestöd/Studiemedel 3 1% 
Annan offentlig försörjning 12 2% 
Ingen offentlig försörjning 36 7% 

 

1.3.2 Strukturövergripande Insatser 

Förbundsfinansierade verksamheter samverkar med parternas egna insatser och har i olika grad 

kontakter med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, individ- och 

familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Flertalet har även kontakter med företag och andra 

aktörer i näringslivet. 

 

Konferenser och utbildningstillfällen har under året riktats till personal hos de samverkande 

parterna och föredrag har skett i samband med möten som parterna själva eller andra arrangerat. 

Flera representanter ur styrelsen deltog vid den Nationella Finsam-konferensen då även förbundets 

modell för medlemssamråd spreds genom seminariepass. 

 

Projekt Positiv Rörelse påbörjades 2017 och inleddes med analys-och planeringsfas. Till en början 

köptes tillfälliga tjänster för projektledning för att därefter i september bemannas på heltid enligt 

plan. Projektet har stora inslag av strategiskt arbete för att öka den psykiska hälsan och 

hållbarheten i arbetslivet, främst för kvinnor i kontaktyrken.  

Även genom projekt Point och Space har strukturpåverkan bedrivits. 

 

ESF-rådet har bjudit in till olika sammankomster och informationer där förbundet medverkat. 

Spridning av erfarenheter har skett både nationellt och transnationellt. En tysk samarbetspart har 

besökt Sjuhärad och har haft utländska deltagare på besök samt genomfört praktik hos Svenska 

företag och offentliga organisationer. Spacepersonal har medverkat i en tysk konferens. Som en del 

i Space har svenska ungdomar med personal rest till Italien och Island för utlandspraktik.  

 

Förbundet har fortsatt att stödja hållbarheten hos sociala företag. De personer ur målgruppen som 

bedriver sin rehabilitering genom arbete för Sociala företag har under året fortsatt kunnat få 

individinriktad kompetensutveckling för att stödja dem att etablera sig i yrkeslivet. Coachande 

administration och olika utbildningar köps in för dessa individer i samverkan genom 

Sjuhäradsmusketörerna, helt i enlighet med den metod om hjälp-till-självhjälp och empowerment 

som är de sociala företagens grundförutsättning.   

 

Genomgående verkar förbundet för att minska psykisk ohälsa. Vid samordningsförbundets dag 

lyftes tex metoden ACT och projekt Positiv Rörelse som påbörjats under året. Att vid konferenser, 

och studieresor mm samla en blandning av politiker, chefer, medarbetare och deltagare har bidragit 

till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte. Ytterligare utbildningsinsatser, 

bland annat t.ex. Supported Employment, och ACT-utbildning har bekostas med årets medel.     
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1.3.3  Individinriktade insatser 

För varje individinriktad verksamhet har en utförande part haft egenanställd eller inhyrd personal 

som de har tagit ansvar för och hållit med lokaler för i enlighet med årets verksamhetsavtal.  

Till största del utfördes verksamhet av personal med grundanställning i Sjuhärads olika kommuner. 

Därutöver har externa coacher arbetat i projekt Uppåt-Framåt och i liten del har utförande 

genomförts knutet till förbundets kansli. Ett studieförbund har fortsatt kontrakterats för 

Sverigekompassens insatser för att möta den psykiska ohälsa som nyanlända i hög utsträckning 

drabbas av men sällan vill medge. (Även för personer som vistats längre i Sverige men trots detta 

ännu lider av samma problematik som många nyanlända).  

Korta beskrivningar följer i övrigt nedan: 

 

Olika myndighetsteam har i sin helhet finansierats inom parternas ordinarie verksamhet. De har 

mötts för samordningsbehov kring patienter med komplex problematik. En vårdcentral med privat 

drift omfattas och övrig samverkan sker med Närhälsan. Dessa samrådsmöten bidrar till utökade 

kunskaper om parternas olika uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan.  

 

Aktiv Hälsa har fortsatt att erbjudas med olika aktiviteter på bestämda tider, och respektive 

kommun som utförare i egna eller hyrda lokaler. Promenader, naturvistelse, mindfulness, yoga  

och träning på gym finns bland de aktiviteter som erbjudits – med stor lokal variation. 

 

Ny kraft har bedrivits i Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 

Vårgårda och under hösten har Borås medverkat i ett omställningsarbete för att erbjuda 

motsvarnde. Arbetstiden för deltagare har som vid flera andra aktiviteter ofta varit låg (från början 

under tio timmar per vecka) för att sedan gradvis ökas. Ny kraft är den prerehabiliterande och 

aktiverande del som formats och implementerats efter Krutprojektet.  

 

Första Steget, K-plus, K20, Unga vägval och Framsteget är separata aktiviteter som följt efter Krut 

och erbjudits inom Borås. Av dessa har under året beslutats att K-plus ska finnas kvar som 

fristående aktivitet och övriga att övergå och slås samman till en mer flexibel och större aktivitet 

med namnet Ny kraft.  

 

Gröna Vägen har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i naturen vid Ramshulan på Rya. 

Avgränsning har fortsatt varit 14 veckors deltagande per individ och deltagande riktat till personer 

med stressrelaterad problematik.  

 

Space genomförde en praktikresa till Italien och en till Island. Konceptet bygger på längre 

tidsintervall före under och efter utlandspraktik än förbundets tidigare upplägg över gränserna. 

Detta är till följd av riktlinjer som ESF, Europeiska socialfonden utfärdat för alla länder i det 

transnatiionella samarbetet inom TLN-mobility. I samband med utlandsvistelsen köper förbundet 

tjänst av utländska samarbetspartners på motsvarande sätt som Tyskland köpt tjänster genom 

förbundet, Fristad folkhögskola och andra uppdragstagare när de skickat deltagare till Sverige.  

 

Point har fortsatt erbjudit verksamhet i alla kommuner som ett uppskattat komplement till 

förbundsfinansierade insatser. Under året har implementering diskuterats och i vissa kommuner ha 

processen påbörjats. Beslut om viss förlängning med förbundsmedel har fattats. 

 

För Projekt Positiv Rörelse har upphandlingar av individinriktade kompetensutvecklingsinsatser 

skett. Modellen kommer att följa den metod som kallas Uppåt-Framåt, med anpassning till att 

målgruppen istället har en anställning som de riskerar att sjukskrivas ifrån. 
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Under året har ett nytt verksamhetskoncept kallat Vägen Framåt utarbetats och kontrakterats 

genom förbundsdrift i likhet med Gröna vägen. Det tar tid att etablera ny verksamhet och för att 

möjliggöra kontinuitet i drift och upphandling av ingående analyser har startdatum skjutits fram 

samt fördelats över två år. Till vissa delar sammanfaller innehållet med de delar som upphandlats 

för Projekt Positiv Rörelse. 
 

 

 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 
 

Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för uppföljning av samverkan, SUS.  

Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförliga uppgifter som efter utskrivning ger 

uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc.   

 

Utbildningsinsatser, konferenser och annat strukturövergripande mäts endast med antal. 

 

1.4.1 Övergripande, Deltagarantal 

 

  Budget Antal  Antal  Antal Antal  

Insatsnamn antal delt nya avslut nya  
  deltagare   delt delt anonyma 

Aktiv hälsa i samtliga kommuner 360 1 1   436 

Borås, förbundsaktiviteter ALF 165 143 92 124 5 

Borås, Gröna Vägen 50 50 35 38   

Point, alla kommuner 351 349 235 164 1 

Space, alla kommuner 24 32 24 22   

Uppåt Framåt 70     47  

Ny kraft, alla kommuner förutom Borås 212 208 153 156 7 

Framsteget 250       687 

Samverkan, information & konferenser 230       574 

summa 1712 783 540 504 1757 

 
 
I de verksamheter som generellt registrerar med fullständiga personuppgifter har under året 783 
personer deltagit. Årets nya deltagare med fullständiga personuppgifter är 540 personer. 
Antalet anonyma deltagare är 1757 personer. Endast 13 personer har registrerats anonymt till följd av 
skyddad identitet eller nekad registrering. 8 av dessa är kvinnor. 1261 personer har deltagit i 
volyminsatser. Övriga anonyma omfattar 47 personer inom uppåt framåt (varav endast 4 män) och 
436 personer inom Aktiv hälsa som gett mer resurser till varje deltagare och stärkt individerna utan 
direkt avsikt att påverka deras försörjning under aktivitetens gång. I något fall har deltagare i Aktiv 
hälsa registrerats med kompletta uppgifter och under året har beslut fattats om att samtliga inom aktiv 
hälsa fortsättningsvis ska registreras med personuppgifter. 
Alla dessa registreringar är inte unika individer. En deltagare kan tex delta i två olika aktiviteter 
samtidigt eller efter varandra vilket inte kan anges exakt med tanke på att flera är anonyma. 
Differensen mellan totalt antal och antal unika individer är 49 personer. 
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Totalt har förbundet således arbetat för 2541 anonyma och komplett registrerade tillsammans. 

Detta överstiger vida de 1737 som budgeterats, vilket till stor del påverkas av Framsteget. Beslut 

har under året fattats om att inte längre registrera Framstegets antal av relevans mot omfattningen 

av resurser och antal i övriga aktiviteter. 

 

Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, viss utdelning av trycksaker samt 

med olika studiebesök och andra mötesplatser. För konferenser, dialogmöten etc har 

antalsregistrering noterats till 574 deltagande. Strukturövergripande volymregistreringar har 

medvetet hållits på en låg nivå. Antalet överstiger budgeterat antal och inkluderar 63 personer som 

2017 deltagit i Sverigekompassen inom föregående års kostnad. Endast aktiviteter som förbundet 

själva arrangerat och finansierat har räknats och varje person har enbart noterats en gång då 

upprepade träffar varit aktuella.  

1.4.2 För individen 

 

Målet är en ökad grad av egenförsörjning och en förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inleds 

genom utveckling av hälsa och livskvalitet, eller påbörjande av studier. Beroende på 

verksamheternas inriktning finns således en skiftande målsättning även om de i ett långsiktigt 

perspektiv har samma syfte. 

 

Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibilitet och personligt anpassade lösningar och 

aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Deltagare har i viss utsträckning varit aktiva i planering och 

genomförande och har därmed stärkts i aktivitetsförmåga och tilltro till sin förmåga vilket styrks 

av positiva uttalanden etc. även om det inte genast leder hela vägen till egenförsörjning.  

 

De deltagare som involverats i samband med gemensamma konferenser, studieresor etc ger starka 

vittnesmål om nyttan med att bli sedd, ta del av ansvaret och sträva mot egenuppsatta aktiviteter.  

Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, noteras för flera verksamheter. 

Detta kan indikera måluppfyllelse ur individernas perspektiv.  

1.4.3 För verksamheterna 

Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både 

kvinnor och män. Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.  

Aktiv Hälsas deltagare har fortsatt många fler kvinnor. Totalt deltog 296 kvinnor (68%) och 140 

män (32%). Även om antalet män ökat sedan föregående år har andelen således åter minskat.  

 

Flera verksamheter har haft utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i förbundet. 

Bland insatserna förekommer deltagande över kommungränserna enbart i liten skala.  

 

Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer. Några verksamheter har haft platser 

till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna, medan vissa periodvis har haft en väntetid 

på någon/några veckor inför deltagande. Borås har erbjudit ett större antal verksamheter som har 

varit mer specifika vilket ibland skapat köer på grund av hög efterfrågan till vissa aktiviteter 

samtidigt som andra delområden haft svårt att nå fullt deltagandeantal. Omprioriteringar av 

personella och ekonomiska resurser har gjorts under året och beslut har fattats om att organisera 

insatserna annorlunda för 2018 för att underlätta överskådlighet och flexibilitet. 

 

 

http://www.samverkanvg.se/


Sjuhärads samordningsförbund                                          Årsredovisning 2017-01-01 -  2017-12-31  

 

  
  

Österlångatan 74,  503 37 Borås         www.samverkanvg.se      Org.nr. 22 20 00 – 2105       sid 11 

1.4.4 För förbundet 

Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som att driva verksamhet inom fastslagna 

medelsramar har uppfyllts under året. En förskjutning har skett till verksamhetsutveckling och 

aktiviteter från kansliets kostnadsställe då det har kunnat ske inom budget. Budgeten har följts upp 

och rapporterats till medlemmarna. Rapportering sker fortsatt tertialvis.  

 

Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet inför 2019 samtidigt som 

det håller sig inom de ramar (den så kallade trappan) som fastställts av nationella rådet.   

Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.  

1.4.5 För samhället 

Målsättningen är minskade sjuktal och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende 

av offentlig försörjning samt att fler förvärvsarbetar.  

 

Ett litet antal personer arbetade i samband med inskrivning (16 av 455). Deras arbetsinsats 

motsvarade tillsammans 11,6 heltidstjänster vilket efter utskrivning ökade till 76 personer som 

utför motsvarande 61,3 heltidstjänster. Andelsmässigt i förhållande till antal utskrivna unika 

personer är detta en högre siffra än föregående år, vilket möjligen förklaras delvis av en starkare 

konjunktur. Antal studerande ökar från 15 till 37, vilket bedöms som ett steg i riktning mot arbete.  

 

Förändring av försörjning syns tydligast gällande försörjningsstöd. I likhet med föregående år hade 

31% av deltagarna försörjningsstöd vid inskrivning, vilket sänks till 22% vid utskrivning då flera 

inte längre uppbär någon offentlig ersättning och ca 10% av sänkningen istället övergått till 

aktivitetsstöd.    

 

Det finns en fortsatt stor skillnad mellan Antal och aktuella försörjningsformer för kvinnor och 

män. 189 män och 266 kvinnor har skrivits ut och då de skrivits in hade 37% av männen har 

försörjningsstöd, medan siffran bland kvinnor är 27%. Kvinnornas andel av 

sjukpenning/rehabiliteringsersättning är istället större, 46% mot männens 33%. Den procentuella 

förändring av försörjningsstöd som sker efter aktiviteterna är förhållandevis jämn, vilket kan tolkas 

som att män och kvinnor har samma nytta av insatserna.   
 

1.5 Styrelse, ledning och administration 

1.5.1 Styrelse 

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare. 

Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en 

ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part.    

 

Styrelsen har under året haft sju möten: 24 januari, 23 mars, 1juni, 24 augusti, 25oktober, 16 

november samt 13december. Ordförande och vice ordförande har under året bildat presidium som 

har träffats inför styrelsemöten. 

 

Beslutande ledamöter: 

Ann Larsson Försäkringskassan, ordförande tom 25/10 

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, vice ordförande tom 31/10, därefter ordförande 

Sofia Sandänger, Försäkringskassan vice ordförande sedan 1/11, tidigare ersättare 

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot    

Åsa Olsson (tidigare Mukhopadhyay) (M) Vårgårda, ordinarie tom 17/5, därefter ersättare  

Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun ersättare tom 17/5, därefter ordinarie ledamot 
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Ersättare 

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen 

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad 

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun 

Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun 

Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun tom 3/4 

Gunilla Blomgren (L), from 4/4 

Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun 

Anders Lindal (M) Marks kommun  
Rickard Svahn, Arbetsförmedlingen tom 15/3 

Arben Doroci, Arbetsförmedlingen från och med 16/3 
Lars Hermansson, Försäkringskassan från 25/10 

 

1.5.2 Beredningsgrupper 

Till stöd inför styrelsens verksamhetsplanering konsulterades fyra olika beredningsgrupper som 

ger en relativt lokal förankring. Grupperna består av tjänstemän på ledningsnivå som beställarparter, 

plus utförare. Medverkande kommer från vardera av kommunerna (ofta kopplat till den enhet som 

ansvarar för försörjningsstöd) tillsammans med en representant från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och vårdcentral(/-er) för varje delområde. Borås har en egen grupp medan 

Bollebygd och Mark samverkar parvis liksom Herrljunga och Vårgårda. Svenljunga-Tranemo-

Ulricehamn utgör med tre kommuner ytterligare ett gemensamt beredningsområde.  

I beredningsmöten medverkar även kommunernas utförare (tex chef för arbetsmarknadsenhet) och 

olika behov uppmärksammas i dialog. Parternas kanal för påverkan är respektive beredningsgrupp. 

 

1.5.3 Personal och lokaler 

Förbundet har följt sin policy för rekrytering av personal och har för gemensam övergripande 

administration under året köpt tjänster från medverkande parter:  

 

Förbundschef: Anna Fagefors, En heltidstjänst för förbundets övergripande förvaltning enligt 

styrelsens anvisningar.  

Projektledning Point och biträdande förbundschef: Pernilla Knutsson, heltid.  

Projektledare Space: Linda Harju årets första tre kvartal och därefter Malin Karlsson, båda heltid. 

Under årets första tre kvartal arbetade Malin med ansvar för gruppaktiviteter inom projektet. 

Projektledning Positiv Rörelse: heltid genom Marie Irvang sista kvartalet och dessförinnan deltid 

(mindre än halvtid, fördelat på Sofia Sandänger och Linnea Nilsson)  

Projektadministration: Helena Thelin, deltidstjänst 80 % och Malin Ekunger, 50 % av heltid.  

 

Det huvudsakliga direkta projektarbetet utförs enligt avtal med Sjuhäradskommunerna och där 

utöver har det funnits ett fåtal personrelaterade avtal, vilka övervägande tecknats genom parterna: 

 

Projektmedarbetare: Avtal gällande Anki Hanssen för Point avslutades under sommaren.  

För Space har Hanna Granander haft en heltidstjänst och Linda Hemphälä rekryterades med 

påbörjan av uppdrag under december. Även två volontärer har på deltid arbetat för projekt Space, 

vilket arrangerats i samarbete med Borås Stad. En person har tillfälligt arvoderats på timuppdrag 

genom VG-Regionens löneservice för att förbereda transnationellt samarbete med Tyskland.  
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Kansliet hyr lokaler på Österlånggatan 74 genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad som även 

ställt upp med tillgång till konferenslokaler i samband med styrelsemöten och utbildningar.  

I viss mån har även externa lokaler hyrts för utbildningar, konferenser och samverkansmöten.     

  

1.5.4 Externa resurser 

Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens arvoden etc. köps av Västra Götalandsregionen 

och utförs av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg.  

En person har gemensamt för förbunden i VGregionen arbetat med verksamhetsuppföljning, 

analyser, rapporter och utbildning kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av 

samverkan).   På motsvarande vis har vissa informationsinsatser under året köpts och utförts för 

den gemensamma hemsidan www.samverkanvg.se.    

Konsulter/Föredragshållare har anlitats i samband med olika konferenser och informationsinsatser. 

Förbundet betalar en årlig kostnad för revision. Kommunerna och regionen har genom 

Regionfullmäktige utsett Marie Engström Rosengren till gemensam revisor. För Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Sedan 2012 har Deloitte upphandlats med 

Pernilla Rehnberg utsedd som revisor.  
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2. Ekonomiskt utfall 
 

2.1 Ekonomisk sammanfattning 
 
Belopp i tkr Utfall               

jan-dec 2017 
Budget          

jan-dec 2017 
Avikelse           

jan-dec 2017 
Prognos helår 

2017 
Utfall                       

jan-dec 2016 

1.Nettokostnad 
och finansnetto 

-19 601 -20 000 399 -20 000 -17 590 

2.Bidrag 20 000 20 000 0 20 000 17 669 

3.Resultat  399 0 399 0 79 

4.Utgående EK 3 065       2 665 

 

 

2.2 Resultaträkning 
 

   Utfall     Utfall   

  jan-dec 2017  jan-dec 2016 

     
Intäkter     

 Space 2 203 852,45  1 526 908,55 

 Point 9 616 457,80  5 698 430,20 

 Positiv Rörelse 461 040,00  0,00 

 Övriga bidrag, (2016; Finsam 9,0) 0,00  496 200,00 

 

Övriga intäkter,(2017;Space 
mottagande) 332 967,61 Not 1 132,98 

Summa Verksamhetens intäkter 12 614 317,86  7 721 671,73 
     

Kostnader    

 Arvoden -156 114,16  -120 280,06 

 Reseersättning -62 237,43  -52 852,61 

 Sociala avgifter -47 024,00  -40 397,26 

 Övriga Personalkostnader -969 989,03  -494 387,75 

 Verksamhetsanknutna kostnader -30 637 203,03 Not 2 -23 687 762,28 

 Lokalkostnader -110 760,00  -86 762,00 

 Övriga kostnader -230 132,83 Not 3 -828 299,17 

Summa Verksamhetens kostnader -32 213 460,48  -25 310 741,13 

RES1 Verksamhetens nettokostnad -19 599 142,62   -17 589 069,40 

 Erhållna bidrag från huvudmännen 20 000 001,00  17 669 048,00 

 Övriga finansiella intäkter 788,20  1 056,04 

 Övriga finansiella kostnader -2 191,00  -1 678,43 

Summa Finansiella intäkter/kostnader 19 998 598,20  17 668 425,61 
     

RES2 
Resultat före extraordinära poster o 
spec beslut 399 455,58   79 356,21 

     

 Extraordinära intäkter 0,00  0,00 

 Extraordinära kostnader  0,00  0,00 

RES3 PERIODENS RESULTAT 399 455,58   79 356,21 
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING 
  

Not 1 Övriga intäkter Jan-dec 2017 

3919 Intäkter från transnationellt samarbete 332 981,40 

3740 Öres- och kronutjämning -13,79 

Summa: 332 967,61 

   
Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader Jan-dec 2017 

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -7 019,65 

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -29 237 283,67 

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -23 464,38 

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -942 411,15 

5544 
Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och 
konferenskostnader -410 573,36 

5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -11 902,50 

5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad  -4 548,32 

Summa: -30 637 203,03 

   
Not 3 övriga kostnader Jan-dec 2017 

6230 Datakommunikation -19 148,77 

6412 Möbler -3 200,00 

6419 Övriga förbrukningsinventarier -22 154,64 

6451 Kontorsmaterial -8 462,10 

6911 Kostnader för information och  -401,60 

7071 Representation (ej personal) -1 746,11 

7212 Tele, mobil -1 164,32 

7541 IT-tjänster -7 092,60 

7551 Konsultarvoden spec utredn -63 525,00 

7599 Övriga tjänster -93 135,71 

7619 Övriga kostnader -10 101,98 

Summa: -230 132,83 
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2.3 Balansräkning 

 

  

Ingående 
balans Förändring 

Utgående 
balans  

  2017-01-01  2017-12-31  
TILLGÅNGAR     

      
Anläggningstillgångar 0,00 0,00   
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00  
      
Omsättningstillgångar     

 Kortfristiga fordringar 6 125 772,75 -361 117,75 5 764 655,00 Not 1 

 Likvida medel 5 602 639,38 2 215 078,70 7 817 718,08 Not 2 

Summa omsättningstillgångar 7 922 353,59 1 853 960,95 13 582 373,08  

      
SUMMA TILLGÅNGAR 7 922 353,59 1 853 960,95 13 582 373,08  

      
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER     

      
Eget kapital     

 Eget kapital 2 665 272,38 0,00 2 665 272,38  

 Periodens resultat 0,00 399 455,58 399 455,58  
Summa Eget kapital 2 665 272,38 399 455,58 3 064 727,96  
      
Skulder     

 Kortfristiga skulder 9 063 139,75 1 432 505,37 10 495 645,12 Not 3 

Summa skulder 5 336 437,42 1 432 505,37 10 495 645,12  

      
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 7 922 353,59 1 831 960,95 13 560 373,08  

      

      

      

 NOTER UB 2017-12-31    

 Not 1: Kortfristiga fordringar     
1511 Kundfordringar 2 778 250,00    
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms 102 647,00    
1711 Förutbetalda kostnader 500,00    
1712 Upplupna intäkter 2 883 258,00    

 Summa: 5 764 655,00    

      

 Not 2: Likvida medel     
1930 Bankgiro 5 804 895,51    
1970 Företagskonto 2 012 822,57    

 Summma: 7 817 718,08    

      

 Not 3: Kortfristiga skulder     
2411 Leverantörsskulder 6 800 843,50    
2711 Innehållen personalskatt 6 855,00    
2931 Upplupna sociala avgifter 7 763,00    
2991 Upplupna kostnader 3 680 183,62    

 Summa: 10 495 645,12    
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2.4 Uppföljning per kostnadsställe 
 

   Utfall Budget Avvikelse 

  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec 

    2017 2017 2017 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) -251 -200 -51 

1003 Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service) -111 -200 89 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)  -1 170 -1 550 380 

2000 Information (del av VG-informatör, trycksaker)  -7 -44 37 

3001 Verksamheter i Borås -5 050 -4 850 -200 

3002 Aktiv hälsa Borås  -600 -600 0 

3004 Sociala företag -460 -500 40 

3005 Utbildning/Utveckling  -3 320 -3400 80 

3006 Gröna Vägen i Borås  -1 250 -1 250 0 

3007 Aktiv hälsa Mark -225 -225 0 

3008 Ny kraft Mark  -1 875 -1 875 0 

3010 Aktiv hälsa Bollebygd -75 -75 0 

3011 Ny kraft Bollebygd  -450 -450 0 

3012 Aktiv hälsa Svenljunga  -75 -75 0 

3013 Ny kraft i Svenljunga  -550 -550 0 

3015 Ny kraft i Tranemo  -650 -650 0 

3016 Ny kraft i Ulricehamn   -1 250 -1 250 0 

3018 Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet -675 -675 0 

3019 Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet -575 -575 0 

3020 Tranemo Aktiv hälsa -75 -75 0 

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa -150 -150 0 

3036 Uppåt-framåt -491 -500 9 

 * Medfinansiering till ESF Projekt, se nedan  -266 -281 15 

Summa   -19 601 -20 000 399 

 

* Kostnadsställe 3001 ackumulerar kostnader för individinriktade aktiviteter genom 

Arbetslivsförvaltningen i Borås: Framsteget, K20, K-plus, Unga vägval och Första steget.  

Verksamheten har enligt styrelsebeslut tillförts extra medel (200tkr) under året. 

 

* Kostnadsställe 3005 omfattar enligt budget samordningsförbundets dag och medel för 

prioritering under året. Summan var ursprungligen 1068tkr har därefter utökats med den extra 

tilldelning som medgivits av parterna vilket bekostar Vägen Framåt kommande år.  

Fria medel har under året nyttjats till ACT och Supported Employment utbildningar samt andra 

utvecklingsinsatser Medel att prioritera under året har därutöver kunnat ökas till följd av lägre 

kansliomkostnad. 

 
* Medfinansiering till ESF-projekten är en estimering baserat på den totala summa som avsatts för 
projekten under den treårsperiod de pågår.   
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    Utfall 

  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område jan-dec 

    2017 

3040 Space mottagande, avräknat intäkter enl RR not 1 3 

3041 Space genomförande, faktiska -239 

3042 Space, Schablonbaserade -2 243 

3043 Point analys, faktiska  0 

3044 Point genomförande, faktiska  -544 

3045 Point Schablonbaserade -9 096 

3046 Sverigekompassen 0 

3047 Positiv Rörelse -faktiska -74 

3048 Positiv Rörelse -Schablonbaserade -355 

Summa   -12 548 

 

ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader.  

Det finns en eftersläpning av sökta intäkter i projekten, och kostnaderna är inte linjära.  

Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte medfinansiering i 

form av deltagartid eller andra värden som på olika vis kan tillföras ett projekt. Förbundet har en 

extra förskjutning som beredskap för att kunna lösa eventuell medfinansiering som kan uppstå till 

följd av uteblivna externa värden etc. Projekten ska bedrivas under tre år och har budgetperioder 

för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår. Projekten omfattar flera 

kostnadsställen vardera för att anpassa redovisning och uppföljning enligt de kriterier som ESF 

kräver. Projekten kommer att balanseras i samband med att respektive projektperiod upphör.  

 
2.5 Kassaflödesanalys  

 

Löpande verksamhet Årets resultat 399 455,58 

Kassaflöde från löpande verksamhet 399 455,58 

   
  Kortfristiga fordringar 361 117,75 

 Kortfristiga skulder 1 432 505,37 

 Överlåtelse inkomster  
Förändring av rörelsekapital 1 793 623,12 

   

 Investeringar 0,00 

Investeringsnetto  0,00 

   

 Långfristiga fordringar 0,00 

 Långfristiga skulder 0,00 

Finansieringsnetto  0,00 

   

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2 193 078,70 

   
Kontroll (Se Balansrapporten)  
UB Likvida medel  7 817 718,08 

IB Likvida medel  5 602 639,38 

Summa:  2 215 078,70 
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2.6 Redovisningsprinciper 

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 

tillämpliga delar. 

 

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att 

kunna möta oplanerade verksamhetsförändringar. Det egna kapitalet uppgår till 3 mnkr per 

balansdagen. 

  

Beträffande balanskravsavstämning är årets resultat enligt resultaträkningen 399tkr. Av detta avgår 

inga realisationsvinster och ingen justering mot övriga poster enligt KRL.  

Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella 

anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2017. 

 
 

3. Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 

intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

  

Borås 2018- 01 - 22 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

Cecilia Andersson   Sofia Sandänger   

Ordförande    Vice Ordförande   

(Västra Götalandsregionen)   (Försäkringskassan)  

    

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

Gulli Håkansson   Jonas Ryhr 

Ledamot    Ledamot  

(Kommunerna, Ulricehamn kommun)  (Arbetsförmedlingen)     
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§ 111/2018 
 

Revidering av förbundsordning, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2018/166 
 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 23 februari 2018 
att föreslå medlemskommunerna att i enlighet med nuvarande förbundsordning § 18, 
Ändring av förbundsordning, fastställa ny förbundsordning enligt förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1 Brev Ny förbundsordning 
2 Protokollsutdrag §7 2018-02-23 Revidering av förbundsordning 
3 Förbundsordning enligt ny kommunallag 

 
Ordförandens beslut – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund fastställs.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund fastställs.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  
 2018-03-01 

Tjänsteskrivelse Revidering av förbundsordning, 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2018/166, löpnummer 901/2018 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 23 februari 2018 
att föreslå medlemskommunerna att i enlighet med nuvarande förbundsordning § 18. 
Ändring av förbundsordning fastställa ny förbundsordning enligt förslag. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund fastställs.  
 
 
Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 23 februari 2018 
att föreslå medlemskommunerna att i enlighet med nuvarande förbundsordning § 18. 
Ändring av förbundsordning fastställa ny förbundsordning enligt förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Brev Ny förbundsordning 
2 Protokollsutdrag §7 2018-02-23 Revidering av förbundsordning 
3 Förbundsordning enligt ny kommunallag 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund   
 
 
 
 
 

Pehr Johansson Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
 Kommunstyrelsens förvaltning 
  

 



 

    2018-03-01  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
 

Revidering av förbundsordning  
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 23 
februari 2018 att föreslå medlemskommunerna att i enlighet med nuvarande 
förbundsordning §18 Ändring av förbundsordning fastställa ny förbundsordning 
enligt förslag.  
 
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
senast 2018-04-25 på  

info@borasregionen.se  

alternativt  

Lena Brännmar 
Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund 
Skaraborgsvägen 1A 
506 30 Borås  

 
 
 

BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND 
 

Lena Brännmar 
Administrativ chef  

 
 
 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag  
2. Förslag till ny Förbundsordning   
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                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2018-02-23 
   
 

§ 7  Revidering av förbundsordning  
 Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har 

därefter reviderats senast 2016-03-01. Den nya kommunallagen 2017:725 
föranleder revidering av aktuell förbundsordning avseende tillägg och 
förtydligande av följande:  

• Från när mandatperioden räknas 
• På vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas 
• Att det sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt 
• Om allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och 

förutsättningarna för det  
 
Därutöver föreslås revidering av när Förbundsdirektionen ska överlämna 
budgetuppföljning efter april och delårsbokslut per augusti till 
medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet. Förslaget innebär att 
budgetuppföljning efter april ska överlämnas senast i juni (idag maj) och 
delårsrapport efter augusti senast i oktober (idag september). Ändringen 
föreslås utifrån att det nuvarande tidplan inte kan hållas då revisorernas 
granskning ska kunna genomföras innan överlämnande.  
Viss omflyttning av innehåll i §§1 och 2 har skett.  
 
Crister Persson (C) lyfter frågan om det finns anledning att fler av 
Direktionens sammanträden ska vara officiella.  
Ulf Olsson (S) ordförande föreslår att frågan återupptas i samband med att 
första officiella sammanträdet ägt rum och en bedömning av intresse kan 
göras.  

  
Direktionen beslutar 
 att föreslå medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda att i enlighet med gällande 
förbundsordning § 18 om Ändring av förbundsordningen, fastställa 
Förbundsordning för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund enligt 
Direktionens förslag. 
 

 
Vid protokollet  
Lena Brännmar 
Administrativ chef  

 
Justerat av  
 
Ulf Olsson   Tomas Johansson 
Ordförande  

   
Justeringen tillkännagiven den 28 februari  2018  
Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar  



  20180126  

 
Förbundsordning för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund  
 
Godkänd av Kommunfullmäktige  
Bollebygds kommun  2018-xx-xx 
Borås Stad   2018-xx-xx 
Herrljunga Kommun 2018-xx-xx 
Marks kommun 2018-xx-xx 
Svenljunga kommun 2018-xx-xx 
Tranemo kommun 2018-xx-xx 
Ulricehamns kommun  2018-xx-xx 
Vårgårda kommun  2018-xx-xx 
 
Gäller from 2018-xx-xx 
 
Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser 
 
§1 Kommunalförbundets namn och säte 
Förbundets namn är Sjuhärads kommunalförbund och har sitt säte i Borås. Förbundet använder sig 
av varumärket Boråsregionen i alla offentliga sammanhang. Förbundet är bildat för obestämd tid.  
 
Sjuhärads kommunalförbund, Kommunalförbundet Skaraborg, Kommunalförbundet Fyrbodal och 
göteborgsregionens kommunalförbund är medlemmar i Västsvenska Kommunförbundens 
Samorganisation (VästKom)  
 
 
§2 Förbundets medlemmar och ändamål  
Medlemmar i Sjuhärads kommunalförbund är Bollebygd, Borås, Herrljunga, mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner.  
 
Sjuhärads kommunalförbund har möjlighet att sluta avtal om samarbete med andra kommuner efter 
beslut i Direktionen. Avtal som reglerar samverkan ska biläggas förbundsordningen.  
 
Förbundet ska aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt 
och nationellt. Förbundet ska vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på 
samsyn över kommun- och partigränser. Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt att 
främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  
 
Förbundets verksamhetsområden upptas i fastställd budget och verksamhetsplan inför varje år.  
 
Ändamålen kan gälla;  

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för 
medlemskommunerna i deras roll och verksamheter. 

2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt. 
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar.  

 
 
 



 
 
§3 Organisation  
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion som är tillika förbundsstyrelse. 
 
Förbundsdirektion  
Direktionen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två 
ledamöter och två ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera en ledamot och 
en ersättare. Det ska eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive kommun. 
Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Till Direktionen kan annan 
kommun adjungeras med en ledamot och ersättare.  
 
Partier som ej är representerade i direktionen genom medlemskommunernas representation, men i 
någon av medlemskommunernas fullmäktige, äger rätt att adjungeras då minst 3% av det 
sammantagna röstetalet i de 8 medlemskommunerna erhållits vid senaste kommunfullmäktigevalet 
eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun. Proportionalitet mellan partierna 
ska så långt som möjligt eftersträvas av Direktionen.  
 
Mandatperioden räknas from den 1 januari efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela    
landet.  
 
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut. 
Förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer.  
 
Presidium 
Direktionens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgör presidiet som leder 
Direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall Direktionen ej beslutat annat.  
 
Valberedning  
I kommunalförbundet ska finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt 
parti som är representerat i något av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet med 
minst 3% av det sammantagna röstetalet i de 8 medlemskommunerna eller då parti erhållit minst 12 
% av röstetalet i en enskild kommun. Valberedningen ska bereda valärenden och 
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer.  
 
Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande inför kommande 
mandatperiod så snart valresultat är klart. Under mandatperioden bereder valberedningens 
ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval.  
 
§4 Revisorer  
Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. 
Borås, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en revisor samt en ersättare för denna. 
Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse 
vardera en revisor och en ersättare för denna. Revisorer och revisorsersättare utses för fyra år räknat 
från det året efter det då allmänna valet till Kommunfullmäktige ägt rum. 
 
Revisionsberättelse och delårsrapport 
Revisorerna ska senast före april månads utgång avge revisionsberättelse över verkställd granskning 
till var och en av förbundsmedlemmarna. Revisorernas berättelse ska innehålla  
 
uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. Kritik får upptas även till 
följd av förhållanden som inte föranleder anmärkning.  
 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Direktionen efter utförd granskning.  



 
§5 Initiativrätt  
Ärenden i förbundsdirektion får väckas av; 

1. Ledamot i förbundsdirektionen 
2. Förbundsmedlem genom Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelse  

 
§6 Närvaro och yttranderätt  
Förbundsdirektionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har 
rätt att närvara och yttra sig vid Direktionens sammanträde.  
 
§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska 
ske på förbundets anslagstavla som finns på webbplats borasregionen.se  
Medlemskommunerna anslagstavlor länkar till förbundets anslagstavla i samband med kungörelser 
och tillkännagivanden.  
 
§8 Finansiering av verksamheten  
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom 
bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i 
förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid ska invånarantalet den 1 juli 
före verksamhetsåret användas.  
 
Förbundsdirektionen kan i budgetförslaget föreslå annan fördelningsgrund för del av förbundets 
verksamhet.  
 
§9 Andel i förbundets tillgångar och skulder 
Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos samtliga 
medlemskommuner per den 1 november föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för 
täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten 
samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation.  
 
§10 Budgetprocess och ekonomisk styrning  
Direktionen ska senast 1 juni året före nästa budgetår analysera erforderligt ekonomiskt 
ramutrymme och eventuella konsekvenser avseende avgiftsnivå. Förbundsdirektionen har att årligen 
fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 
under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. 
Förbundsdirektionens förslag ska föreläggas förbundsmedlemmarna.  
Det sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt.  
 
§11 Budgetuppföljning och årsredovisning  
Förbundsdirektionen ska senast i juni överlämna budgetuppföljning efter april och senast i oktober 
delårsbokslut per augusti, till medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet.  
 
Förbundsdirektionen ska senast den 30 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
 
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det sammanträde då årsredovisningen 
fastställs. I samband med kungörelse av Direktionens sammanträde annonseras om allmänhetetens 
frågestund som ska ligga i anslutning till Direktionens sammanträde.   
 
 



 
 
§12 Lån, borgen mm  
Förbundet får inte ta upp lån, ingå i borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.  
 
§13 Ersättning förtroendeuppdrag  
Direktionen beslutar om ersättning till förtroendevalda på förslag av valberedningen.  
 
§ 14 Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till förbundsdirektionen 
som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny medlem 
har antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny 
förbundsordning undertecknats av medlemskommunerna. 
 
§ 15 Utträde ur förbundet 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske senast den 1 juli och 
uppsägningstiden är två år räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 
Vid utträde ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den 
utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och 
skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet. 
Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som 
föranleds av utträdet. 
När en förbundsmedlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, 
om inte annat har överenskommits mellan utträdande medlem och kvarvarande medlemmar. 
 
§ 16 Likvidation av förbundet 
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte 
uppnåtts, när uppsägningstiden i §15 är till ända, så ska förbundet omedelbart träda i 
likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom 
samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar ska den i §9 angivna fördelningsgrunden gälla. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen 
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta 
den tid som behövs för en ändamålsviktig avveckling. 
 
När Direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge slutredovisning för sin 
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. 
Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. 



En förbundsmedlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 
direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från 
det slutredovisningen delgavs medlemmen. 
 
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan 
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 
likvidationsåtgärd skall likvidationen återupptas. 
 
När likvidationsuppdraget är fullgjort ska Direktionen besluta om vilken av medlemmarna 
som ska ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv. 
 
§ 17 Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte 
kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol. 

 
§ 18 Ändring av förbundsordningen 
Denna förbundsordning ändras genom samstämmiga beslut av varje medlems fullmäktige. 
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