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Kallelse/Ärendelista 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Justering  

(i tur att justera Mikael Levander (NU), tisdag den 8 maj, kl. 13.00) 
 

2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-05-03 2018/10 
 Ärenden på det öppna sammanträdet  
 Beredning/yttrande till kommunfullmäktige  
6. Ansökan om partistöd 2018 2017/858 
7. Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter 2015/298 
8. Svar på motion om bilpool för kommuninvånare i Ulricehamns kommun 2015/309 
9. Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 2015/426 
10. Svar på motion om politiska lärlingar 2017/495 
11. Svar på motion om belysning av återvinningstationer 2016/635 
12. Svar på motion om solceller till nya biblioteket 2017/674 
13. Svar på motion om användning av trådbunden teknik i förskolan och skolan 

i Ulricehamns kommun 
2017/679 

 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
14. Tillämpningsanvisningar för avtal OPF-KL och PBF 2018/195 
15. Flytt av föreningsarkivet från Hössna skola till stadshuset 2018/227 
16. Avslut och permutation av stiftelsen Kinds Härads stipendium 2018/233 
17. Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2018 2018/229 
18. Ansökan om bidrag för stamfiber Valared - Gullered - Hjälmsered - 

Strängsered-Torhult Föredragning 
2018/220 

19. Avtal om försäljning av Ulricehamn Avenboken 1 2018/214 
20. Remissvar av betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende 
2018/43 

21. Bidrag 2018 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 2018/174 
22. Svar på medborgarförslag om röjning av sly utmed gamla vägen mot 

Sjögunnarsbo 
2015/255 

23. Svar på medborgarförslag om införande av parkeringsavgifter i 
Ulricehamns tätort 

2015/489 

24. Svar på medborgarförslag om skyltar med fakta om fåglar som finns i sjön 
Åsunden 

2017/15 

25. Svar på medborgarförslag om cykelbana från LIDL mot Volvo 2017/420 
26. Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning genom Götåkra by 2017/586 
27. Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning i Götåkra 2017/648 
28. Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning genom Götåkra 2017/649 
29. Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet genom Götåkra 2017/651 
30. Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet genom Götåkra radby 2017/788 
31. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2018-05-03 2017/830 

 
Hålltider under dagen: 
Kl. 8.00  -  8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista,  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
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Kl. 8.30 – 9.30   
Arbetsgrupp hela kommunstyrelsen gemensamt  
 
Kl. 9.30 Fika 
 
Kl. 10.00 – 12.00  
Arbetsgrupper  
Lokal: 
Arbetsgrupp samhällsutveckling stora sammanträdesrummet femte våning  
Arbetsgrupp lärande/välfärd kommunfullmäktiges sessionssal  
 
Kl. 13 – 13.30 
Ärendeföredragning (utan debatt) 10 min/ärende 
 
Kl. 13.30 – 14.30 
Partigruppmöten (inkl. fika) 
 
Lokal: 
S + C + L     Fullmäktiges sessionssal 
M + KD    Åsunden 
NU + MP + V  Ätran 
SD             
 
Kl. 14.30- 
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-05-03 
Dnr 2018/10 
 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 178/2018, 180/2018, 182/2018, 185–187/2018, 198–199/2018, 213/2018, 

221/2018,  
                                                                                                                                               
2017/745 
224/2018 
2017/745 
                                                                                                                                               
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Verksamhetschef 2018-03-13, 2018-03-15, 2018-03-15, 2018-03-15 
Gatuingenjör 2018-03-20, 2018-03-28 
Sektorchef 2018-03-19 

3 Ekonomiärenden 
4 Mark- och fastighetsärenden 

4.7 

Nr 205–206/2018, 212/2018 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2018-03-22, 2018-03-28, 2018-04-09 

4.13 

Nr 171/2018, 231/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-03-13 

4.16 

Nr 169/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-03-12 

4.18 

Nr 210/2018, 232/2018 
2018/50 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2018-03-26 
Mark och exploateringsingenjör 2018-01-10 

4.24 

Nr 204/2018 
Beslut om att tilldela markanvisning efter markanvisningstävling 
Sektorchef 2018-03-22 

5 Fritidsärenden 
6 Kulturärenden 
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7 Personalärenden 

7.1 

Nr 170/2018, 175/2018, 193/2018, 196/2018, 200/2018, 201/2018, 202/2018, 
203/2018, 207/2018, 208/2018, 209/2018, 211/2018, 212/2018, 228/2018, 
230/2018, 233/2018 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning 
inom budget 
Verksamhetschef 2017-10-27, 2018-03-12, 2018-03-13, 2018-03-14, 2018-03-13, 
2018-02-05, 2018-03-06, 2018-03-26, 2018-03-28, 2018-03-26 
Sektorchef 2018-02-16, 2018-03-19 
Kommunchef 2018-03-13, 2018-02-09, 2018-03-01, 2018-03-26 

7.7 

Nr 172/2018, 173–174/2018, 194/2018, 195/2018, 217/2018, 218-219/2018, 
229/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2018-03-14, 2018-03-12, 2018-03-28, 2018-03-29, 2018-04-09 
Sektorchef 2017-12-06, 2018-03-15 

8 Planärenden 
9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.1 

Nr 197/2018 
2018/201 
Avge yttrande till trafikverket och söka bidrag/medfinansiering hos trafikverket 
Sektorchef 2018-03-15 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

11.17 Nr 214/2018, 215/2018, 216/2018 
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) 
Enhetschef 2018-03-09, 2018-03-28, 2018-03-21 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 
17 Grundsärskolan 
18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.1 

Nr 181/2018, 183/2018, 184/2018, 188/2018, 190/2018, 191/2018, 192/2018, 
220/2018, 222/2018, 223/2018, 225-227/2018,  
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2018-03-12, 2018-03-12, 2018-03-08, 2018-03-08, 2018-03-
12,  
2018-03-08, 2018-03-07, 2018-03-29, 2018-03-19, 2018-03-20, 2018-03-04,  

21.2 

Nr 176–177/2018, 179/2018, 189/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola. 
Grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2018-03-09, 2018-03-12, 2018-03-12 
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-10 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2018-05-03 
2018/10, löpnummer 1512/2018 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 
2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 178/2018, 180/2018, 182/2018, 185–187/2018, 198–199/2018, 

213/2018, 221/2018,  
                                                                                                                                               
2017/745 
224/2018 
2017/745 
                                                                                                                                               
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2018-03-13, 2018-03-15, 2018-03-15, 2018-03-15 
Gatuingenjör 2018-03-20, 2018-03-28 
Sektorchef 2018-03-19 

3 Ekonomiärenden 
4 Mark- och fastighetsärenden 

4.7 

Nr 205–206/2018, 212/2018 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2018-03-22, 2018-03-28, 2018-04-09 

4.13 

Nr 171/2018, 231/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-03-13 

4.16 

Nr 169/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-03-12 

4.18 

Nr 210/2018, 232/2018 
2018/50 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2018-03-26 
Mark och exploateringsingenjör 2018-01-10 

4.24 

Nr 204/2018 
Beslut om att tilldela markanvisning efter markanvisningstävling 
Sektorchef 2018-03-22 

5 Fritidsärenden 
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6 Kulturärenden 
7 Personalärenden 

7.1 

Nr 170/2018, 175/2018, 193/2018, 196/2018, 200/2018, 201/2018, 
202/2018, 203/2018, 207/2018, 208/2018, 209/2018, 211/2018, 212/2018, 
228/2018, 230/2018, 233/2018 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget 
Verksamhetschef 2017-10-27, 2018-03-12, 2018-03-13, 2018-03-14, 2018-
03-13, 2018-02-05, 2018-03-06, 2018-03-26, 2018-03-28, 2018-03-26 
Sektorchef 2018-02-16, 2018-03-19 
Kommunchef 2018-03-13, 2018-02-09, 2018-03-01, 2018-03-26 

7.7 

Nr 172/2018, 173–174/2018, 194/2018, 195/2018, 217/2018, 218-219/2018, 
229/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2018-03-14, 2018-03-12, 2018-03-28, 2018-03-29, 2018-04-09 
Sektorchef 2017-12-06, 2018-03-15 

8 Planärenden 
9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.1 

Nr 197/2018 
2018/201 
Avge yttrande till trafikverket och söka bidrag/medfinansiering hos 
trafikverket 
Sektorchef 2018-03-15 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

11.17 Nr 214/2018, 215/2018, 216/2018 
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) 
Enhetschef 2018-03-09, 2018-03-28, 2018-03-21 

12 Anmälan till överförmyndare 
13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
14 Förskoleklassen 
15 Grundskolan 
16 Gymnasieskolan 
17 Grundsärskolan 
18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.1 

Nr 181/2018, 183/2018, 184/2018, 188/2018, 190/2018, 191/2018, 
192/2018, 220/2018, 222/2018, 223/2018, 225-227/2018,  
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2018-03-12, 2018-03-12, 2018-03-08, 2018-03-08, 2018-
03-12,  
2018-03-08, 2018-03-07, 2018-03-29, 2018-03-19, 2018-03-20, 2018-03-
04,  

21.2 

Nr 176–177/2018, 179/2018, 189/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola. 
Grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2018-03-09, 2018-03-12, 2018-03-12 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Susanne Borg 
Administratör 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Ansökan om partistöd 2018 
Dnr 2017/858 
 
 
Sammanfattning 
I kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 
2018 i 4 kap §§ 29-32. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-05 från kanslichef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
 
S  45 500 kr   (13)  177 450 kr 
C  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
M  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
SD 45 500 kr    (3)   40 950 kr (tom stol)  
NU  45 500 kr   (3)   40 950 kr 
MP  45 500 kr    (3)    40 950 kr 
V  45 500 kr   (2)    27 300 kr 
L  45 500 kr    (2)    27 300 kr 
KD  45 500 kr    (2)   27 300 kr 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa grundstöd 409 500    Summa mandatstöd 655 200 kr  
 
Totalt 1 064 700 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-05 

Tjänsteskrivelse - Ansökan om partistöd 2018 
Diarienummer 2017/858, löpnummer 5315/2017 
 
Sammanfattning 
I Kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 
2018 i 4 kap §§ 29-32. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
 
S  45 500 kr   (13)  177 450 kr 
C  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
M  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
SD 45 500 kr    (3)   40 950 kr (tom stol)  
NU  45 500 kr   (3)   40 950 kr 
MP  45 500 kr    (3)    40 950 kr 
V  45 500 kr   (2)    27 300 kr 
L  45 500 kr    (2)    27 300 kr 
KD  45 500 kr    (2)   27 300 kr 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa grundstöd 409 500    Summa mandatstöd 655 200 kr  
 
Totalt 1 064 700 kr 
 
 
Ärendet 
I Kommunallagen (KL) har från och med aktuell mandatperiod införts nya regler avseende 
det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 2018 i 4 kap §§ 29-32. Dessa 
regler innebär bland annat ett krav på att partierna årligen redovisar att partistödet har 
använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Kommunfullmäktige har möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade 
tomma stolar. I ovan redovisning utgår 3 mandatstöd till SD, som har 4 mandat men en tom 
stol. 
 
Partistödet utgörs av 
- Ett grundstöd som uppgår till ett prisbasbelopp för det aktuella året per parti och år (för 
2018 = 45 500 kr) 
- Ett mandatstöd som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet för det aktuella året per mandat 
och år (för 2018 = 13 650 kr x antalet mandat) 
 
Partistöd utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad. 
Redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april 
året efter det år partistöd utbetalts för. Har sådan redovisning och granskningsrapport inte 
lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för innevarande år.  
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För 2018 har redovisning och granskningsrapport avseende partistöd för 2017 lämnats in 
från samtliga partistödsberättigade partier till utsatt datum, 1 april. Likaså har ansökningar 
om partistöd för 2018 lämnats in så att de har kunnat beredas inför detta beslut. 
 
Partistöd utbetalas för 2018 med totalt 1 064 700 kr. Motsvarande belopp har anslagits i 
2018 års budget. Utbetalningen verkställs under juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
Ekonomichef 
 
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
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§  
 

Svar på motion om solceller på kommunens 
fastigheter 
Dnr 2015/298 
 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Victor Sund (C) att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens 
fastighetsbestånd för att se över möjligheten att sätta upp solceller samt att denna 
inventering återkopplas till kommunstyrelsen. 
 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation utifrån återbetalningstid 
och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. Förvaltningen ser att kommunen har 
många tak som kan vara lämpliga för solceller. Många av taken är dock gamla och kommer 
inom de närmaste åren att behöva ses över. Förvaltningen kommer under de kommande åren 
också att starta upp flera projekt som sannolikt är lämpliga för solcellsanläggningar. 
 
Med ledning av ovanstående ihop med att en inventering är kostsam ser förvaltningen att 
möjligheterna med solceller, istället för att inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, 
till- eller ombyggnation samt vid renovering av tak eller fasader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-04 från servicechef 
2 Motion om solceller på kommunens fastigheter 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att möjligheterna med solceller, istället för att 
inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, till- eller ombyggnation samt vid renovering 
av tak eller fasader. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-04 

Svar på Motion om solceller på kommunens 
fastigheter 
Diarienummer 2015/298, löpnummer 3260/2017 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Victor Sund (C) att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens 
fastighetsbestånd för att se över möjligheten att sätta upp solceller och att denna inventering 
återkopplas till kommunstyrelsen. 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av utifrån 
återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. Förvaltningen ser att 
kommunen har många tak som kan vara lämpliga för solceller. Många av taken är dock gamla 
och kommer inom de närmaste åren att behöva ses över. Förvaltningen kommer under de 
kommande åren också att starta upp flera projekt som sannolikt är lämpliga för 
solcellsanläggningar. 
Med ledning av ovanstående ihop med att en inventering är kostsam ser förvaltningen att 
möjligheterna med solceller, istället för att inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, 
till- eller ombyggnation samt vid renovering av tak eller fasader. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att möjligheterna med solceller, istället för att 
inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, till- eller ombyggnation samt vid renovering 
av tak eller fasader. 
 
 
Ärendet 
I en motion yrkar Victor Sund (C) att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens 
fastighetsbestånd för att se över möjligheten att sätta upp solceller och att denna inventering 
återkopplas till kommunstyrelsen. 
 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av solceller utifrån 
återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. Solceller utvecklas och 
blir effektivare, priserna sjunker. Förvaltningen ser att kommunen har många tak som kan 
vara lämpliga för solceller. Många av taken är dock gamla och kommer inom de närmaste 
åren att behöva ses över. Förvaltningen kommer under de kommande åren också att starta 
upp flera projekt som sannolikt är lämpliga för solcellsanläggningar. Hit hör till exempel 
ombyggnad av sim- och sporthallen, nytt stadsbibliotek, nytt vård- och omsorgsboende i 
Gällstad samt nya förskolor. Flera av dessa projekt är stora byggnader med mycket takyta. En 
bättre kostnadseffektivitet kan uppnås när installationerna uppnår större storlek.  
 
Med ledning av ovanstående ihop med att en inventering är kostsam ser förvaltningen att 
möjligheterna med solceller, istället för att inventeras, även fortsatt hanteras vid ny-, till- 
eller ombyggnation samt vid renovering av tak eller fasader. Solceller på fasader är möjligt 
tack vare den senaste tekniken där det inte behövs lika mycket ljus.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om solceller på kommunens fastigheter 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
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Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef fastighet 
 Sektor service 

 



 

 

                    MOTION 
 
 

Utred solceller på kommunens fastigheter 

 
 

Att Ulricehamns kommuns fastighetsbestånd har flera tusen kvadratmeter outnyttjade tak över 

idrottshallar, skolor, kontor och äldreomsorg tycker vi i Centerpartiet är anmärkningsvärt.  

 

Tänk om Ulricehamns kommun kunde bilda sitt egna kretslopp med hjälp av solpaneler på alla tak 

vi har i kommunen och producera vår egna närproducerade el. Elever som laborerar med fysikens 

och matematikens lagar inne i skolsalen och ovanför dem sitter det moderna solpaneler som 

genererar närproducerad och ren elektricitet direkt ner till lektionssalen. Det tycker vi i 

Centerpartiet är att utnyttja lokalbehovet på bästa sätt. Fågel, fisk och mittemellan, alla element på 

den ljuskällan.   

 

Solpaneler har de senaste åren utvecklats enormt från det en gång var. De hinder som fanns har 

röjts undan med system för att undvika skorstenarnas skuggor, bättre verkningsgrad än tidigare 

och de har minimalt med underhåll. Det finns inga rörliga delar som behöver bytas ut och tar upp 

mera solenergi än innan.  

 

Med riktigt många små solcellssystem på många tak, ökar vi i kommunen driftsäkerheten till våra 

kommunala angelägenheter däribland företagen runt omkring då vi säkerställer ett säkrare elnät 

med relativt små driftssvårigheter.  

 
Med detta yrkar vi i Centerpartiet 
 

Att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens fastighetsbestånd för att se över 

möjligheten att sätta upp solceller och att denna inventering återkopplas till kommunstyrelsen. 

 
 
Victor Sund (C) 
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§  
 

Svar på motion om bilpool för kommuninvånare i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2015/309 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslå Jan-Olof Sundh (V) och Arne Sjögren (V) att 
fullmäktige beslutar att utreda och pröva möjligheten att starta en bilpool. 
 
Vid framtagande av riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten har frågan om bilpool 
beaktats. Inom ramen för arbetet har förvaltningen inte sett något skäl att inrätta en bilpool 
utan ser istället att hyresförhållandet med Ulricehamns Energi gällande leasingbilar ska 
fortsätta. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-19 från servicechef 
2 Motion om bilpool för kommuninvånare i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om bilpool för kommuninvånare avslås med hänvisning till att förvaltningen inom 
ramen för framtagandet av nya riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten inte sett 
något skäl att inrätta en bilpool. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-19 

Svar på motion om bilpool för kommuninvånare i 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2015/309, löpnummer 1186/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslå Jan-Olof Sundh (V) och Arne Sjögren (V) att 
fullmäktige beslutar att utreda och pröva möjligheten att starta en bilpool. 
 
Vid framtagande av riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten har frågan om bilpool 
beaktats. Inom ramen för arbetet har förvaltningen inte sett något skäl att inrätta en bilpool 
utan ser istället att hyresförhållandet med Ulricehamns energi gällande leasingbilar ska 
fortsätta. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen om bilpool för kommuninvånare avslås med hänvisning till att förvaltningen inom 
ramen för framtagandet av nya riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten inte sett 
något skäl att inrätta en bilpool. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) och Arne Sjögren (V) att 
fullmäktige beslutar att utreda och pröva möjligheten att starta en bilpool. 
 
I nuläget leasar kommunen bilar via Ulricehamns energi. Införande av en bilpool för 
allmänheten skulle medföra att ett sådant hyresförhållande inte kan fortsätta då det skulle 
innebära att kommunen konkurrerar med andra aktörer inom biluthyrning. 
Förvaltningen besvarade därför motionen under hösten 2016 genom att avslå förslaget med 
hänvisning till att en kommun enligt kommunallagen inte ska medverka i konkurrerande 
verksamhet. Biluthyrning ligger heller inte inom ramen för det kommunala 
kompetensområdet.  
Fullmäktige beslutade 2016-10-27 § 180 att återremittera motionen i syfte att beaktas vid 
framtagandet av en ny modern resepolicy för kommunen. 
 
Den 22 februari 2018 § 19 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för tjänsteresor, 
logi och resfria möten. Vid framtagande av dessa riktlinjer har frågan om bilpool beaktats. 
Inom ramen för arbetet har förvaltningen inte sett något skäl att inrätta en bilpool utan ser 
istället att hyresförhållandet med Ulricehamns energi gällande leasingbilar ska fortsätta. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om bilpool för kommuninvånare i Ulricehamns kommun 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef   
Verksamhetschef kommunservice 
 

Isabelle Wikström Ulf Meijer 
Servicechef Verksamhetschef kommunservice 
 Sektor service 
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Motion om bilpool

I flera av landets kommuner har det startats bilpooler de senaste åren. Bilpoolen är en del i

kommunernas klimatarbete. Lerum, Göteborg, Örebro och Botkyrka är några exempel på där det

finns bilpooler. Uppläggen är olika och det finns olika Varianter, ibland används bilarna av

kommunens anställda under dagtid och kommunens invånare använder bilarna under kväll och

helger men det finns också exempel där vissa bilar är tillgängliga dygnet runt

Det här kan vara en av flera åtgärder som kommunen måste ta till För att göra kommunen attraktiv

att bo i. Det vore en möjlighet för unga kommuninvånare i Ulricehamns kommun och andra

åldersgrupper som vill ha tillgång till bil när de behöver det, men vill slippa ansvar för försäkringar,

reparationer, däckbyte och så vidare.

Förslag

att kommunfullmäktige beslutar att utreda och pröva möjligheten att starta en

bilpool

Ulricehamn 2013-01-28

J an-Olof Sundh Vänsterpartiet
Arne Sj Ögren Vänsterpartiet



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-04-25 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 
Dnr 2015/426 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att alla fordon som 
Ulricehamns kommun köper in i framtiden är utrustade med alkolås. Motionären föreslår 
också att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir 
om samtliga fordon i Ulricehamns ägo skulle utrustas med alkolås. 
 
Förvaltningen har ca 100 tjänstebilar i sina verksamheter. Ett införande i alla dessa bilar 
skulle medföra en engångskostnad på ca 1,8 mkr. 
Förvaltningen ser att det är rimligt att kommunens bilar ska innehålla alkolås då det är av 
vikt att kommunens förare aldrig kör påverkade.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-19 från servicechef 
2 Motion om alkolås på kommunens fordon 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla alkolås. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-19 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om alkolås på 
kommunens fordon 
Diarienummer 2015/426, löpnummer 1985/2016 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att alla fordon som 
Ulricehamns kommun köper in i framtiden är utrustade med alkolås. Motionären föreslår 
också att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir 
om samtliga fordon i Ulricehamns ägo skulle utrustas med alkolås. 
 
Förvaltningen har ca 100 tjänstebilar i sina verksamheter. Ett införande i alla dessa bilar 
skulle medföra en engångskostnad på ca 1,8 mkr. 
Förvaltningen ser att det är rimligt att kommunens bilar ska innehålla alkolås då det är av 
vikt att kommunens förare aldrig kör påverkade.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla alkolås. 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att alla fordon som 
Ulricehamns kommun köper in i framtiden är utrustade med alkolås. Motionären föreslår 
också att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir 
om samtliga fordon i Ulricehamns ägo skulle utrustas med alkolås. 
 
I dagsläget finns inga alkolås på kommunens tjänstebilar, detta är inte ett krav vid 
anskaffning. Kostnaden för ett alkolås är ca 18 tkr + återkommande årskostnad för 
kalibrering och service på ca 1 000 kr/bil och år. 
Förvaltningen har ca 100 tjänstebilar i sina verksamheter. Ett införande i alla dessa bilar 
skulle medföra en engångskostnad på ca 1,8 mkr. 
 
Förvaltningen ser att det är rimligt att kommunens bilar ska innehålla alkolås då det är av 
vikt att kommunens förare aldrig kör påverkade.  
Förvaltningen föreslår därför att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla 
alkolås. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om alkolås på kommunens fordon 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
 
 

Isabelle Wikström Ulf Meijer 
Servicechef Verksamhetschef kommunservice 
 Sektor service 
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Ulriceham 2015-06-01

Motion

Alkolås på kommunens fordon

I många av alla fallen där någon omkommit i en trafikolycka har alkohol varit inblandat.
Dagligen stoppas personer som har alkohol i blodet i polisens stickkontroller vilket är mycket

allvarligt då alkohol kraftigt ökar risken för trafikolyckor.

Ulricehamns kommun ska vara en förebild. Ulricehamn kommun bör även garantera sina

medborgare att dem som är i kommunens tjänst inte heller bryter mot lagen eller Litsätter

någon annan människa for fara. Det kan tyckas vara cn självklarhet att kommunens anställda
inte ska vara alkoholpåverkade när de är i tjänst, men vi kan aldrig vara helt säkra på att så är
fallet. Extra viktigt är att de kommunanställda som kör ett motordrivet fordon inte är

påverkade av alkohol.

Ulricehamns kommun skulle kunna vara ett föredöme genom att se till att alla fordon som i

framtidcn köps in av kommunen är utrustade med alkolås.

Sverigedemokraterna yrkar:

0  Att alla fordon som Ulricehamns kommunen köper in i framtiden är Litrustade med
alkolås.

I  Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir
om samtliga fordon i Ulricehamns kommuns ägo skulle utrustas med alkolås.

Niclas Sunding

Sverigedemokraterna
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§  
 

Svar på motion om politiska lärlingar 
Dnr 2017/495 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun ska införa ett system med 
politiska lärlingar. Ett sådant system skulle innebära att nya partimedlemmar som vill 
engagera sig i kommunpolitiken skulle kunna prova på hur det är att ha ett politiskt 
förtroendeuppdrag genom att gå bredvid en handledare som är ledamot i kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. Enligt förslaget skulle kommunen finansiera systemet så att 
lärlingarna får samma ersättning som förtroendevalda vad gäller förlorad arbetsinkomst, 
reseersättning och arvode.  Som syfte med ett sådant system anges att det skulle underlätta 
för nya partimedlemmar att ta första steget till att engagera sig i kommunalpolitiken. 
 
Förvaltningen har som utgångspunkt att det i grund och botten är partiernas eget ansvar att 
engagera sina partimedlemmar och att tillgodose sina mandatplatser med ledamöter och 
ersättare. Utifrån en dialog med gruppledarna i fullmäktige, ser förvaltningen inte att 
partiernas problem med att engagera partimedlemmar till att ta politiska förtroendeuppdrag 
är så omfattande att det finns skäl för kommunen att bistå genom att upprätta och finansiera 
ett system med politiska lärlingar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-02-26 från kanslichef 
2 Motion om att införa politiska lärlingar 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att ansvaret för att engagera partimedlemmar till att ta 
politiska förtroendeuppdrag även i fortsättningen bör ligga uteslutande hos partierna själva. 
 
 
   
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-02-26 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om politiska lärlingar 
Diarienummer 2017/495, löpnummer 829/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun ska införa ett system med 
politiska lärlingar. Ett sådant system skulle innebära att nya partimedlemmar som vill 
engagera sig i kommunpolitiken skulle kunna prova på hur det är att ha ett politiskt 
förtroendeuppdrag genom att gå bredvid en handledare som är ledamot i kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. Enligt förslaget skulle kommunen finansiera systemet så att 
lärlingarna får samma ersättning som förtroendevalda vad gäller förlorad arbetsinkomst, 
reseersättning och arvode.  Som syfte med ett sådant system anges att det skulle underlätta 
för nya partimedlemmar att ta första steget till att engagera sig i kommunalpolitiken. 
 
Förvaltningen har som utgångspunkt att det i grund och botten är partiernas eget ansvar att 
engagera sina partimedlemmar och att tillgodose sina mandatplatser med ledamöter och 
ersättare. Utifrån en dialog med gruppledarna i fullmäktige, ser förvaltningen inte att 
partiernas problem med att engagera partimedlemmar till att ta politiska förtroendeuppdrag 
är så omfattande att det finns skäl för kommunen att bistå genom att upprätta och finansiera 
ett system med politiska lärlingar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att ansvaret för att engagera partimedlemmar till att ta 
politiska förtroendeuppdrag även i fortsättningen bör ligga uteslutande hos partierna själva. 
 
 
Ärendet 

I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun ska införa ett system med 
politiska lärlingar. Ett sådant system innebär att nya partimedlemmar som vill engagera sig i 
kommunpolitiken ska kunna prova på hur det är att ha ett politiskt förtroendeuppdrag. 
Politiska lärlingar föreslås gå bredvid en handledare, som lämpligen är ledamot i 
kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige, under en tid av tre till sex månader. De 
politiska lärlingarna ska enligt motionen delta under sammanträden med kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, partigruppsmöten samt under beredningar. Enligt förslaget ska 
lärlingarna få samma ersättning som förtroendevalda vad gäller förlorad arbetsinkomst, 
reseersättning och arvode. Systemet med politiska lärlingar förutsätts finansieras av 
kommunen. 

Syftet med att införa ett system med politiska lärlingar är att underlätta för nya 
partimedlemmar att ta första steget till att engagera sig i kommunalpolitiken och skapa ett 
större intresse för att ta på sig politiska uppdrag i kommunen. Många avhopp från politiska 
uppdrag och behovet av att få in nytt folk i politiken, anges också som skäl för att ha politiska 
lärlingar. 
 
Frågan om politiska lärlingar hänger samman med hur väl partierna i kommunen själva 
klarar av att engagera sina partimedlemmar. I grund och botten är det partiernas eget ansvar 
att fylla sina mandatplatser med ledamöter och ersättare. Men om flera partier inte lyckas att 
få tillräckligt många medlemmar att engagera sig och ta politiska förtroendeuppdrag, blir det 
också ett problem för kommunen i sin helhet och i förlängningen riskerar det att bli ett 
demokratiproblem om alltför få engagerar sig politiskt. Därför har förvaltningen i 
beredningen av ärendet haft en dialog med partiernas gruppledare i fullmäktige för att kunna 
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bedöma om det finns ett behov av att införa ett system med politiska lärlingar och vilken 
nytta ett sådant system skulle ge. I denna dialog har det framgått att problemen för partierna 
med att engagera partimedlemmar inte är så omfattande att det finns skäl för kommunen att 
bistå genom att upprätta och finansiera ett system med politiska lärlingar. 
 
Kostnadsbedömningen av ett system med politiska lärlingar utgår ifrån att systemet skulle 
införas på det sätt som beskrivs i motionen, med ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
reseersättning och sammanträdesarvode. Dessa kostnader har approximerats med hjälp av 
statistik för de förtroendevaldas faktiska ersättningar och arvoden under 2016 och 2017. Om 
en lärlingsplats skulle erbjudas löpande, med medverkan under sammanträden i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i en fullmäktigeberedning, skulle det medföra 
en årskostnad på ungefär 68 000 kr. Den motsvarande årskostnaden för två parallella 
lärlingsplatser skattas således till det dubbla, det vill säga cirka 136 000 kr per år. Antalet 
lärlingsplatser påverkar också möjligheterna att kunna fördela lärlingsplatserna mellan 
partierna proportionellt mot mandatfördelningen.   
 

Oavsett hur ett system med politiska lärlingar utformas, måste partierna ha tillräckligt stora 
behov av ett sådant system för att det ska vara motiverat för kommunen att finansiera det. I 
detta hänseende bedöms partiernas behov inte vara tillräckligt stort. Dessutom är det osäkert 
huruvida ett system med politiska lärlingar verkligen skulle ge avsedda effekter i form av att 
locka fler partimedlemmar att engagera sig i kommunpolitiken. 
 

Beslutsunderlag 
1 Motion om att införa politiska lärlingar 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 
 

Pehr Johansson Fredrik Paulsson 
Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktion 

 



Ulricehamn

Motion om att införa politiska lärlingar i Ulricehamns 
kommun
Om drygt ett år är det val till kommunalfullmäktige och i samband med det, oftast före, 
brukar nya medlemmar komma till de olika partierna. För många är ett politiskt uppdrag ett 
oöverstigligt hinder, därför tycker vänsterpartiet att kommunen borde införa politiska 
lärlingar i Ulricehamns kommun. Detta blir som en knuff till att våga ta steget. För många 
kan det vara svårt att veta vad ett politiskt uppdrag innebär i praktiken, hur mycket tid det 
tar och vad som förväntas av en. Detta innebär att nya partimedlemmar som är nyfikna på 
att engagera sig lokalpolitiskt kan få prova rollen under tre till sex månaders tid. Hen får en 
handledare, förväntas sitta med under partisammanträden, kommunstyrelse, beredningar 
och fullmäktigemöten samt får samma ersättning som övriga förtroendevalda vad gäller 
exempelvis förlorad arbetsinkomst, resersättning och arvode.
Vänsterpartiet ser också att det idag sker många avhopp från politiska uppdrag i 
kommunen och många politiker är till åren komma. Samtidigt har vi politiker som suttit 
länge och ser det som ett förvärvsarbete. Det behövs komma in lite nya krafter i 
kommunpolitiken. Vänsterpartiet ser det sätta att säkra den framtida demokratin.

Vänsterpartiet yrkar att
Ett system med politiska lärlingar som ovan har beskrivits införs i Ulricehamns kommun

Ulricehamn 170621

Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet
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§  
 

Svar på motion om belysning av återvinningstationer 
Dnr 2016/635 
 
 
Sammanfattning 
Roland Karlsson (C) och Inger Broberg (C) skickade 2016-10-24 in en motion gällande 
belysning av återvinningsstationer.  I motionen påtalas att två återvinningsstationer i 
dagsläget saknar belysning, Grönahög och Dalum. Motionen föreslår att ett beslut ska fattas 
om att alla återvinningsstationer, både existerande och framtida ska utrustas med belysning 
som standard. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om belysning av återvinningstationer 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas med hänvisning till att utbyggnad av belysning på återvinningsstationerna 
Grönahög och Dalum har genomförts. Belysningsfrågan gällande återvinningsstation på 
Stadsskogen och även framtida återvinningsstationer kommer att hanteras vid eventuell 
byggnation. 
 
 
 
  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-04 

Tjänsteskrivelsesvar på motion om belysning av 
återvinningstationer 
Diarienummer 2016/635, löpnummer 1105/2018 
 
Sammanfattning 
Roland Karlsson (C) och Inger Broberg (C) skickade 2016-10-24 in en motion gällande 
belysning av återvinningsstationer.  I motionen påtalas att två återvinningsstationer i 
dagsläget saknar belysning, Grönahög och Dalum. Motionen föreslår att ett beslut ska fattas 
om att alla återvinningsstationer, både existerande och framtida ska utrustas med belysning 
som standard. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas med hänvisning till att utbyggnad av belysning på återvinningsstationerna 
Grönahög och Dalum har genomförts. Belysningsfrågan gällande återvinningsstation på 
Stadsskogen och även framtida återvinningsstationer kommer att hanteras vid eventuell 
byggnation. 
 
 
Ärendet 
Roland Karlsson (C) och Inger Broberg (C) skickade 2016-10-24 in en motion gällande 
belysning av återvinningsstationer. I motionen påtalas att två återvinningsstationer i 
dagsläget saknar belysning, Grönahög och Dalum. Motionen föreslår att ett beslut ska fattas 
om att alla återvinningsstationer, både existerande och framtida ska utrustas med belysning 
som standard. Kommunstyrelsen antog genom beslut (KS 2017-01-04 § 17) en 
prioriteringslista för utbyggnad av belysning som inkluderar dessa två återvinningsstationer. 
Investeringsmedel avsattes för utbyggnad av belysning under 2017 för 
återvinningsstationerna Grönahög och Dalum (KS 2017-01-04 § 22). 
 
Vid eventuell nyetablering av en återvinningsstation på Stadsskogen och även framtida 
återvinningsstationer kommer utformning och belysning att hanteras vid den aktuella 
processen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om belysning av återvinningstationer 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Abbas Mahmoudi 
Samhällsbyggnadschef Projektledare 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
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§  
 

Svar på motion om solceller till nya biblioteket 
Dnr 2017/674 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) att installation av nya 
typer av solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket. 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av solceller utifrån 
återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-04 från servicechef 
2 Motion solceller på bibliotek 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att solceller övervägs vid ny-, 
till- eller ombyggnation utifrån återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande 
förhållanden. 
 
 
 
  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-04 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om solceller till nya 
biblioteket 
Diarienummer 2017/674, löpnummer 918/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) att installation av nya 
typer av solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket. 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av solceller utifrån 
återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att solceller övervägs vid ny-, 
till- eller ombyggnation utifrån återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande 
förhållanden. 
 
 
Ärendet 
I en motion föreslår Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) att installation av nya 
typer av solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket. 
 
Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av solceller utifrån 
återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. Solceller utvecklas och 
blir effektivare, priserna sjunker. Förvaltningen ser att kommunen har många tak och fasader 
som kan vara lämpliga för solceller. Solceller på fasader är nu också möjligt tack vare den 
senaste tekniken där det inte behövs lika mycket ljus. Till detta kommer också att 
förvaltningen under de kommande åren kommer att starta upp flera projekt som sannolikt är 
lämpliga för solcellsanläggningar. Till dessa större projekt hör till exempel nytt 
stadsbibliotek. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion solceller på bibliotek 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet   
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef fastighet 
 Sektor service 

 



Vänsterpartiet 
info@vansterpartiet.se 
www.vansterpartiet.se

25 september 2017 

Solceller på det nya biblioteket 

Det nya biblioteket vid Åsundens strand kommer bli ett skyltfönster för 
Ulricehamn. Biblioteket kommer vara en viktig mötesplats för invånare i alla 
åldrar och har även ett viktigt symbolvärde. Biblioteket är därför en utmärkt plats 
att manifestera kommunens miljöengagemang. Solceller är idag billiga och 
solceller på taket av biblioteken är nästan en självklarhet och kommer sannolikt 
sättas upp oberoende av eventuella motioner. Vi i Vänsterpartiet vill att 
Ulricehamns kommun tar ett steg till i arbetet med solcellsinstallationer och 
utreder om ombyggnationen till bibliotek ger möjlighet att integrera solceller i 
byggnaden exempelvis i fasaden. Det regionala samverkansprojektet Soluppgång 
Väst kan vara ett stöd i arbetet eftersom de satsar på kommuner som vill ta steget 
vidare från solceller på tak till exempelvis genomskinliga solceller i glasfasader. 

 
Vänsterpartiet förslår att: 
Installation av nya typer solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket.  

 
 
 
Susanne Arneborg och Jan-Olof Sundh  

Vänsterpartiet 
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§  
 

Svar på motion om användning av trådbunden teknik 
i förskolan och skolan i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/679 
 
 
Sammanfattning 
I motionen yrkar Jan-Olof Sundh (V) på att Ulricehamns kommun använder 
försiktighetsprincipen när det gäller Wi-Fi i skolan. Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor 
samtidigt som användningen i grundskolor och gymnasiet begränsas. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa 
datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en 
hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. Därför 
finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda Wi-Fi på skolor eller 
förskolor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-07 från kanslichef 
2 Motion om användning av trådbunden teknik i förskolan och skolan i Ulricehamns 

kommun 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att strålskyddsmyndigheten har utrett frågan om 
hälsopåverkan i skolmiljö och finner inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller 
använda Wi-Fi. 
 
 
   
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-03 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om användning av 
trådbunden teknik i förskolan och skolan i 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2017/679, löpnummer 1272/2018 
 
Sammanfattning 
I motionen yrkar Jan-Olof Sundh (V) på att Ulricehamns kommun använder 
försiktighetsprincipen när det gäller Wi-Fi i skolan. Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor 
samtidigt som användningen i grundskolor och gymnasiet begränsas. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa 
datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en 
hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. Därför 
finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda Wi-Fi på skolor eller 
förskolor. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att strålskyddsmyndigheten har utrett frågan om 
hälsopåverkan i skolmiljö och finner inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller 
använda Wi-Fi. 
 
 
Ärendet 
I motionen yrkar Jan-Olof Sundh (v) på att Ulricehamns kommun använder 
försiktighetsprincipen när det gäller Wi-Fi i skolan. Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor 
samtidigt som användningen i grundskolor och gymnasiet begränsas. 
 
Utgångspunkten för motionen är en oro för barn och ungdomars hälsa gällande 
exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk (Wi-Fi) används. 
 
I Sverige finns strålsäkerhetsmyndigheten som lyder under regeringen och tillhör Miljö- och 
energidepartementets ansvarsområde. Myndighetens verksamhet regleras bland annat i en 
instruktion som beslutas av regeringen. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar 
inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar 
pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av 
strålning, nu och i framtiden. Myndigheten har drygt 300 personer med kompetens inom 
områden som teknik, naturvetenskap, beteendevetenskap, juridik, ekonomi och 
kommunikation. Myndighetens budget ligger på omkring 400 miljoner kronor per år.  
 
Strålskyddsmyndigheten skriver på sin hemsida: 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-
teknik/tradlos-teknik/tradlosa-datornatverk-och-wifi/  
 
”Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa 
datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en 
hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. 
Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för 
radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/tradlosa-datornatverk-och-wifi/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/tradlosa-datornatverk-och-wifi/
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att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö. Andra tunga 
expertinstanser delar den här uppfattningen, bland annat Världshälsoorganisationen WHO 
och EU:s vetenskapliga kommitté (SCHEER). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra 
länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser. 
 
I Sverige verkar strålskyddsstiftelsen för att skapa opinion i frågan om strålning, 
elektromagnetiska fält m.m. De har bland annat vänt sig direkt till skolor och förskolor med 
sin information. Strålskyddsmyndigheten har med anledning av detta gått ut med särskild 
information riktad till förskolor och skolor där man bland annat kan läsa: 
  
”Strålsäkerhetsmyndigheten är den statliga myndighet som har ansvar för att skydda 
allmänheten från skadliga effekter från strålning men också för att öka kunskapen om 
exempelvis radiovågor som bland annat trådlösa datornätverk och surfplattor använder för 
att kommunicera. Till vår hjälp har vi ett vetenskapligt råd, där etablerade och internationellt 
erkända forskare inom området ingår. Rådet bevakar och sammanställer för vår räkning den 
vetenskapliga utvecklingen inom området. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt radiovågor från trådlösa datornätverk i skolmiljö. 
Mätningarna visade att radiovågorna är så svaga att det motsvarar normal bakgrundsnivå i 
stadsmiljö. Det är långt ifrån de nivåer som medför hälsorisker. Inom vetenskapen är det 
viktigt att göra bedömningar utifrån den samlade forskningen. Det ställs stora krav på den 
som gör sammanställningen eftersom studiernas kvalitet måste bedömas. 
Strålskyddsstiftelsen är en opinionsbildande insamlingsorganisation och baserar, enligt vår 
bedömning, sina uttalanden på ett urval av studier som passar deras syften.” 
 
Mot denna bakgrund ser förvaltningen inga skäl till att stänga av eller begränsa åtkomsten 
till (Wi-Fi) i förskolor och skolor. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om användning av trådbunden teknik i förskolan och skolan i Ulricehamns 
kommun 

 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 
 
 

Pehr Johansson Jenny Hulander 
Kanslichef it-strateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kanslifunktionen 
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Ämne: Motion om tråd-bunden teknik
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Motion angående användning av tråd-bunden teknik i förskolan och skolan i Ulricehamns
kommun

Vi ser med oro på de konsekvenser som användningen av wifi kan få för barn och
ungdomars hälsa. En mängd läkare och forskare i världen varnar oss för farorna. Vi vill
använda försiktighetsprincipen när det gäller wifi. Kostnaden för att använda tråd-
bunden teknik får inte vara ett hinder för att säkerställa  att förskolan och skolan har en
hälsosam arbetsmiljö!

Den 29:e Januari 2015 antog Frankrike en ny lag: 

Ökad kunskap genom forskning, har gjort att Frankrike har antagit en ny lag.

Frankrike förbjuder trådlösa nätverk i förskolor för barn under tre år

och de ska vara avstängda i grundskolans lågstadium, när de inte aktivt
används. 

"Allt fler skolor runt om i världen har börjat övergå från trådlöst till trådbundet
(Parents for safe technology 2017, The Bigger Picture 16:9 2010). I februari i år
samlades forskare och lärare från hela världen i Reykjavik och delade med sig
av sina erfarenheter av problemen med WiFi i skolan. De ca 130 deltagarna
enades om en övergripande gemensam appell - Bort med trådlöst i skolan
(Hardell 2017). På Cypern har skolministern redan beslutat att Wi-Fi skall tas
bort från alla förskolor samtidigt som användningen i grundskolor kraftigt
begränsas. "

Vänsterpartiet yrkar att

Ulricehamns kommun använder försiktighetsprincipen när det gäller WIFI i skolan.

 Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor samtidigt som användningen i grundskolor och
gymnasiet begränsas. 

Ulricehamn 2017-09-26

Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet
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§  
 

Tillämpningsanvisningar för avtal OPF-KL och PBF 
Dnr 2018/195 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29, § 92 om att anta SKL:s förslag till bestämmelser 
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), med tillägget om att 
ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten. Utöver 
detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att tolka och tillämpa pensions- och 
omställningsbestämmelserna. Formellt innebär detta att kommunstyrelsen fungerar som 
pensionsmyndighet och utifrån denna roll ansvarar bland annat för att det finns 
tillämpningsanvisningar för bestämmelserna. De föreslagna tillämpningsanvisningarna har 
tagits fram av KPA Pension, i samråd med förvaltningen, och berör både bestämmelserna i 
OPF-KL och PBF.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-03 frå¨n kanslichef 
2 KF Beslut 92 § 2014-09-29 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
2 Tillämpningsanvisningar OPF-KL och PBF 
3 PBF-kommun-030101 
4 OPF-KL - Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

   

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Tillämpningsanvisningarna för OPF-KL och PBF antas. 
 
 
 
  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-03 

Tjänsteskrivelse Tillämpningsanvisningar för avtal 
OPF-KL och PBF 
Diarienummer 2018/195, löpnummer 1328/2018 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29, § 92 om att anta SKL:s förslag till bestämmelser 
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), med tillägget om att 
ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten. Utöver 
detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att tolka och tillämpa pensions- och 
omställningsbestämmelserna. Formellt innebär detta att kommunstyrelsen fungerar som 
pensionsmyndighet och utifrån denna roll ansvarar bland annat för att det finns 
tillämpningsanvisningar för bestämmelserna. De föreslagna tillämpningsanvisningarna har 
tagits fram av KPA Pension, i samråd med förvaltningen, och berör både bestämmelserna i 
OPF-KL och PBF.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tillämpningsanvisningarna för OPF-KL och PBF antas. 
 

 

Ärendet 
Förtroendevalda som väljs för första gången till ett eller flera uppdrag i samband med val till 
kommunfullmäktige från och med valet 2014, omfattas av bestämmelserna i OPF-KL 
gällande omställningsstöd och pension. Dessa bestämmelser gäller även för förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser.  OPF-KL gäller dock inte för förtroendevalda som sedan tidigare 
omfattas av PBF eller PRF-KL, de kommer fortsätta att omfattas av de äldre bestämmelserna. 
Även före detta förtroendevalda som lämnade sina förtroendeuppdrag när de äldre 
bestämmelserna gällde, fortsätter att omfattas av dessa. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29, § 92 om att anta SKL:s förslag till OPF-KL, med 
tillägget om att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i den pensionsgrundande 
inkomsten. Utöver detta gavs kommunstyrelsen i uppdrag att tolka och tillämpa 
bestämmelserna. Formellt innebär detta att kommunstyrelsen fungerar som 
pensionsmyndighet och utifrån denna roll ansvarar bland annat för att det finns 
tillämpningsanvisningar för bestämmelserna. Tillämpningsanvisningarna som föreslås (se 
bilaga) har tagits fram av KPA Pension, i samråd med förvaltningen, och berör både 
bestämmelserna i OPF-KL och PBF. 
 
I tillämpningsanvisningarna förtydligas bland annat att definitionen av begreppen 
fritidspolitiker, deltidspolitiker och heltidspolitiker grundar sig på vilken ersättningsnivå de 
förtroendevalda har i sina månadsarvoden, som andel av det grundbelopp som kommunen 
fastställer. Begreppen kopplas alltså inte till någon sysselsättningsgrad. 
Vidare klargörs vilka krav som måste uppfyllas för att förtroendevalda ska ha rätt till 
ekonomiskt omställningsstöd. I övrigt framgår det att blanketter för ansökning av 
omställningsstöd eller andra förmåner erhålls hos kommunens kanslifunktion.  
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Omställningsstöd och avgångsersättningar betalas ut av Ulricehamns kommun, medan KPA 
Pension ansvarar för utbetalningar av pension till förtroendevalda. I avtalet med KPA 
Pension ingår tjänsten Politiker Plus, som bland annat innebär att kommunens 
förtroendevalda kan få en viss service i pensionsfrågor. Bland annat att förtroendevalda kan 
ställa frågor om sina pensionsvillkor och begära en preliminär pensionsberäkning. Utöver 
detta ingår också möjligheten att en seniorkonsult från KPA Pension vid två tillfällen per 
mandatperiod kan bjudas in till kommunen för att informera de förtroendevalda om 
pensionsfrågor. 
 
Beslutsunderlag 

1 KF Beslut 92 § 2014-09-29 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
2 Tillämpningsanvisningar OPF-KL och PBF 
3 PBF-kommun-030101 
4 OPF-KL - Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

   
Beslut lämnas till 
Gruppledarna i fullmäktige 
Kanslichef 
Personalchef 
Kommunsekreterare   
 
 
 

Pehr Johansson Fredrik Paulsson 
Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktion 
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Tillämpningsanvisningar  
avseende OPF-KL respektive PBF för 
förtroendevalda i Ulricehamns kommun 
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande 
dokument, såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting, 
och ska läsas tillsammans med dessa. 

För förtroendevald som omfattas av det äldre reglementet PBF återfinns anvisningar 
kring ansökan och samordning. 

Pensionsmyndighet 
Kommunfullmäktige har (2014-09-29 § 92) utsett kommunstyrelsen till 
pensionsmyndighet som har till uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna. 
Pensionsmyndigheten ansvarar också för att se till att det finns uppdaterade 
tillämpningsanvisningar. 
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Vem betalar ut vad? 
Reglemente Förmån Utbetalare 

OPF-KL Omställningsstöd Ulricehamns kommun 

OPF-KL Pension KPA Pension 

PBF Avgångsersättning Ulricehamns kommun 

PBF  Pension KPA Pension 

 

 

Omställningsstöd OPF-KL 
§ 1 Tillämpningsområde 
Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 
motsvarande mindre än 40 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt. 

Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 
motsvarande minst 40 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt, men 
samtidigt inte uppgår till 100 procent av grundbeloppet. 

Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 
motsvarande 100 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt. 

Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet av kommunfullmäktige. 

 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
Som förebild för aktiva omställningsinsatser gäller motsvarande insatser som för 
kommunens anställda, dock utan skyldighet att upprätta handlingsplan. 

Ansökan om aktiva omställningsinsatser görs via kommunens kanslifunktion och 
beslut om beviljande eller avslag fattas av Kommunstyrelsen. 
 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt omställningsstöd 
börjar löpa dagen efter avgången från det/de uppdrag som gett rätt till förmånen. 
Uttag av ekonomiskt omställningsstöd kan inte skjutas upp.  

Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl 
föreligger. 
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För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde antingen 

 är inskriven på arbetsförmedlingen, är arbetsför och oförhindrad att åta sig 
arbete 
eller 

 bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen 
eller 

 har ett nytt arbete 
eller 

 har nytt förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen hos annan 
huvudman. 

På anmodan från kommunen ska den förtroendevalde kunna styrka fortlöpande 
aktivitet i syfte att hitta annan försörjning.  

Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av 
omställningsstödet. Beslut fattas av Kommunstyrelsen.  

Den förtroendevalde är berättigad till omställningsstöd även om denne frivilligt avsagt 
sig sitt/sina uppdrag, såvida något av de fyra kraven ovan är uppfyllt. 

Samordning med annan förvärvsinkomst 
Av annan förvärvsinkomst som ska samordnas – vilket gäller från och med år 2 - får 
först undantas 1 prisbasbelopp, vilket sker med en tolftedel per månad. Vid 
samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt 
förtroendevald ska hänsyn tas till uppdragets omfattning. 

Den förtroendevalde ska lämna inkomstuppgift för de närmast kommande sex 
månaderna. Inkomstuppgift ska lämnas även om förvärvsinkomsten är noll kronor. 

Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska 
betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän 
inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda. 

Avstämning sker i efterhand och kan innebära att den förtroendevalde ska ha större 
eller mindre ersättning vilket då korrigeras genom ytterligare utbetalning från 
kommunen eller återbetalning från den förtroendevalde. 

Blankett för inkomstuppgift finns hos kommunens kanslifunktion. 

Jämkning 

Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om den som tar emot 
omställningsstödet utför förvärvsarbete åt någon annan utan skälig ersättning för detta 
arbete.  

Beslut om jämkning fattas av Kommunstyrelsen. 

 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Ska tillämpas motsvarande vad som gäller för ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4.  
Noteras att all förvärvsinkomst ska samordnas. 
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§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras inom tre månader 
efter avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället 
utan retroaktivitet. 

Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl 
föreligger.  

Inskränkning av ersättning 
Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om 
den förtroendevalde har dömts för brott som medfört att den förtroendevalde skilts 
från förtroendeuppdraget i kommunen eller dömts för brott av sådan allvarlig art att 
det är sannolikt att den förtroendevalde skulle ha skiljts från uppdraget om han eller 
hon fortfarande innehaft det. 

Pensionsbestämmelser OPF-KL 
§ 1 Tillämpningsområde 
Förtroendevald som väljs för första gången vid valet år 2014 eller i senare val omfattas 
av OPF-KL. Avtalet gäller också i vissa delar för förtroendevald som har haft uppdrag 
även tidigare men då inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ersättning för förlorad arbetsinkomst 
ingår i den pensionsgrundande inkomsten. 

§ 5 Pensionsavgifter 
Kontant utbetalning sker av intjänad pensionsavgift som understiger 1,5 procent av 
inkomstbasbeloppet. Belopp under 200 kronor utbetalas inte. 

§ 7 Information 
Årlig information med uppgift om intjänad Pensionsbehållning erhålls från 
kommunens pensionsadministratör, KPA Pension.  

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
Den förtroendevalde ska själv ansöka om förmån.  

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

Efterlevandeskydd kan väljas bort i samband med att utbetalning av avgiftsbestämd 
ålderspension ska börja. 

Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 
utbetalning av förmånen börjar. 
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§ 10 Sjukpension 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

 

§ 11 Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd får väljas bort av den förtroendevalde i samband med att 
utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska börja. Om efterlevandeskyddet 
behålls under utbetalningstiden blir den förtroendevaldes egen ålderspension något 
lägre. 

Efterlevandeskydd utbetalas som engångsersättning till förtroendevalds efterlevande 
om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 
utbetalning av förmånen börjar. 

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

 

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
Familjeskydd kan betalas ut till efterlevande i samband med den förtroendevaldes 
dödsfall. 

Reglerna för familjeskyddet är ännu inte fastställda i OPF-KL. Tillsvidare gäller därför 
PBFs regler för efterlevandepension i händelse av dödsfall. 

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. Ansökan ska lämnas in senast tre 
månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja 
undantag från denna tidsgräns. 

Familjeskydd/efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter 
begäran från kommunen. 

 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion.  
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PBF 
 
§ 10 Visstidspension  
Kommunen har beslutat att talet X i PBF § 10 mom 3 första stycket ska utgöra 1 
prisbasbelopp. (D v s annan förvärvsinkomst som får undantas innan samordning 
sker.) 

Förtroendevald ansöker om förmån via kommunens kanslifunktion. Utbetalning av 
pension eller avgångsersättning beslutas av Kommunstyrelsen. 

 

Jämkning 

Om det är skäligt får visstidspensionen minskas om den som tar emot pensionen utför 
förvärvsarbete åt någon annan utan skälig ersättning för detta arbete.  

 

Information 
Preliminär beräkning av pensionsförmån erhålls vid förfrågan hos kommunens 
kanslifunktion.
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Pensionsbestämmelser 

 

§ 1 Giltighetsområde m.m. 

Mom. 1 

Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller för förtro-
endevald som avses i 4 kap. 1 § Kommunallagen och som fullgör uppdrag hos 
kommunen: 

a) på heltid, eller 

b) på betydande del av heltid. 

PBF gäller vidare för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen och 
på grund härav är berättigad till pensionsförmån enligt PBF. 

Vissa definitioner 

Med förtroendevald avses den för vilken PBF gäller. 

Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt kommunfullmäktiges 
beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa PBF. 

Med prisbasbelopp respektive förhöjt prisbasbelopp avses basbelopp enligt 
1 kap. 6 § i Lagen om allmän försäkring (AFL). 

Mom. 2 

PBF gäller inte för: 

a) förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på 
grund av anställning eller annat uppdrag eller uppnått 65 års ålder, 
eller 

b) den som under förtroendevalds frånvaro från uppdraget fullgör dennes 
åligganden. 

Anmärkning till a) 

Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få 
rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 
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Kommunfullmäktige kan för särskilt fall besluta att PBF skall gälla och därvid 
fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas 
motiverade. 

Mom. 3 

PBF upphör att gälla för förtroendevald, då denne frånträder sitt pensions-
grundande uppdrag utan att bli berättigad till pensionsförmån enligt PBF. 

Får förtroendevald vid avgången rätt till pensionsförmån enligt PBF, fortsätter 
PBF att gälla för den förtroendevalde i de avseende som berör pensionsförmå-
nen. 

Anmärkning 

Med ”rätt till pensionsförmån” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat 
få rätt till pensionsförmån om ansökan härom ingivits. 

Mom. 4 

Förtroendevald som frånträder sitt uppdrag utan rätt till egenpension enligt 
PBF har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. 

Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension eller efterlevandepension förelig-
ger, om under nämnda tid uppstår förhållande, som vid ett fortsatt innehav av 
uppdraget skulle ha givit rätt till sådan förmån. 

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om – vid den tidpunkt som 
ovannämnda förhållande uppstått – den förtroendevalde erhållit anställning el-
ler annat uppdrag förenat med pensionsrätt och det för den förtroendevalde fö-
religger rätt till pensionsförmån på grund av denna anställning eller detta 
uppdrag. 

 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Mom. 1 

Pensionsförmåner enligt PBF är: 

a) egenpension 

– ålderspension 
– sjukpension 
– visstidspension 
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b) efterlevandepension 

– efterlevandepension till vuxen 
– kompletterande änkepension 
– barnpension 

c) livränta. 

Mom. 2 

Utfästelser om egenpension sker enligt bruttopensionsprincipen. Detta innebär 
att i pensionen inräknas förmåner enligt socialförsäkring eller därmed jämförlig 
anordning. 

Då rätt till såväl egenpension som socialförsäkringsförmån föreligger, skall 
pensionen omräknas till ett nettobelopp, s.k. nettofixering. Närmare bestäm-
melser härom finns i § 14. 

Den del av bruttopensionsförmånen som återstår – i förekommande fall efter 
nettofixering – kallas kompletteringspension. 

Anmärkning 

I mom. 2 avsedd socialförsäkringsförmån skall inräknas även om den inte ut-
getts, om orsaken härtill varit att i lag (motsvarande) förutsatt framställning 
inte gjorts eller den förtroendevalde eljest underlåtit att iaktta gällande före-
skrifter. 

Mom. 3 

Om den förtroendevalde under sin uppdragstid eller under tid som visstids-
pension utbetalas samtidigt intjänat pensionsrätt enligt kommunala pensions-
bestämmelser, som huvudsakligen överensstämmer med Svenska Kommun-
förbundets rekommendationer, skall sådan pensionsrätt avräknas från ålders-
pensionens eller sjukpensionens nettobelopp eller efterlevandepensionen. 

Anmärkning 

Avräkningen sker normalt per kalendermånad. Om den andra pensionsrätten 
utges under annan utbetalningsperiod eller helt eller delvis i form av engångs-
ersättning, kan pensionsmyndigheten besluta om annan avräkningsperiod. Av-
räkningsbeloppet bestäms i sådant fall enligt de regler som anges i tillämp-
ningsföreskrifterna till PA-KL med däri ingående beräkningsregler. 

Om den andra pensionsrätten inte utbetalas på grund av att den förtroende-
valde inte ansökt härom, kan ändock pensionsmyndigheten bestämma att av-
räkning skall ske med vad som skulle ha kunnat utbetalas. 
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§§ 3 och 4 

(Bestämmelser motsvarande §§ 3 och 4 i PA-KL finns inte.) 

 

§ 5 Pensionsgrundande tid och tidsfaktor 

Mom. 1 

För hel pension erfordras att den pensionsgrundande tiden är minst 12 år. 

Pensionsgrundande tid utgörs av uppdragstid varunder PBF gällt för den för-
troendevalde hos kommunen. 

Mom. 2 

Tidsfaktorn är kvoten mellan pensionsgrundande tid och 12 år, dock högst ta-
let 1. 

 

§ 6 Medförd pensionsrätt 

Gäller inte fr.o.m. 2003-01-01. 

 

§ 7 Pensionsgrundande inkomst och årspoäng 

Mom. 1 

Pensionsgrundande inkomst beräknas för kalenderår och utgörs av den förtro-
endevaldes årsarvode samt sådana andra under kalenderåret i det (de) pen-
sionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar, som 
inte utgör traktamente eller kostnadsersättning. 

Har den förtroendevalde under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall eller 
arbetsskada eller under ledighet för vård av barn fått vidkännas avdrag från sitt 
arvode skall den pensionsgrundande inkomsten enligt föregående stycke höjas 
med vad sålunda avdragits. 



PBF  030101 5 2001-06-15 

Anmärkning 

Med ”ledighet för vård av barn” avses ledighet i motsvarande omfattning som 
följer av Föräldraledighetslagen. 

Mom. 2 

För varje kalenderår beräknas en årspoäng, som utgör kvoten mellan pen-
sionsgrundande inkomst enligt mom. 1 och det förhöjda prisbasbeloppet för 
samma år. Årspoäng beräknas inte för sådant år då den pensionsgrundande in-
komsten är noll. 

 

§ 8 Beräkningstidpunkt, beräkningsår och årsmedelpoäng  

Mom. 1 

Med beräkningstidpunkt avses den tidigaste tidpunkt då den förtroendeval-
de: 

a) uppnår utgången av månaden innan varunder den förtroendevalde fyller 
65 år, 

b) avgår med rätt till visstidspension, sjukpension eller livränta, eller 

c) avlider. 

Med beräkningsår avses det kalenderår varunder beräkningstidpunkten infal-
ler. 

Mom. 2 

Med årsmedelpoäng avses medelvärdet av de två årspoängen som närmast fö-
regår beräkningsåret. 

Om den förtroendevalde inte innehaft uppdrag under hela nämnda två åren el-
ler om uppdragen varit i varierande omfattning avgör pensionsmyndigheten 
hur årsmedelpoängen skall beräknas. 

 

§ 9 Ålderspension 

Mom. 1 
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Ålderspension utges efter ansökan till förtroendevald tidigast fr.o.m. den må-
nad varunder den förtroendevalde fyller 65 år och som då avgår från pensions-
grundande uppdrag eller som intill dess haft rätt till visstidspension eller 
sjukpension. 

Anmärkning 

Med ”rätt till visstidspension eller sjukpension” inbegrips att den förtroende-
valde skulle kunnat få rätt till visstidspension eller sjukpension om ansökan 
härom ingivits. 

Mom. 2 

Ålderspension beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av års-
medelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive 
skikt: 

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 1 1 – 3 3 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 0 

 

Summan härav multipliceras med tidsfaktorn och resultatet kallas bruttopen-
sionspoäng. 

Ålderspensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera 
bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 

 

§ 10 Visstidspension 

Mom. 1 

Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 50 men före 
65 års ålder uppfyller nedan angivna villkor: 

a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller 

b) uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan anledning än 
återkallelse enligt 4 kap. 10 § Kommunallagen och den förtroendevalde 
har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller, om uppdrags-
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tiden är mindre än 36 månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag 
under två på varandra följande mandatperioder. 

Vad som sägs i föregående stycke gäller inte under sådan tid som den förtro-
endevalde har rätt till sjukpension enligt § 11. 

Om kommunfullmäktige har återkallat ett uppdrag för en förtroendevald med 
stöd av 4 kap. 10 § Kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rät-
ten till eventuell visstidspension eller att denna rätt helt skall upphöra. Om 
uppdraget har upphört av annan anledning än återkallelse och det visar sig att 
fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget med stöd av 4 kap. 10 § 
Kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell 
visstidspension eller att denna rätt helt skall upphöra. 

Rätten att uppbära visstidspension upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag hos kommunen. Om den förtroendevalde avgår från 
detta senare uppdrag före 65 års ålder utges på nytt visstidspension. I sådant 
fall skall visstidspensionen beräknas med hänsynstagande till den totala upp-
dragstiden i pensionsgrundande uppdrag samt med senaste avgång från upp-
draget som beräkningstidpunkt enligt § 8. 

Visstidspension utges från avgången intill den månad fr.o.m. vilken ålderspen-
sion enligt den förtroendevaldes ansökan skall börja utges, dock längst intill 
den månad varunder den förtroendevalde fyller 67 år. 

Kommunfullmäktige kan i särskilt fall – utöver vad som följer av villkoren 
ovan – besluta att utge visstidspension och därvid fastställa de villkor i fråga 
om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade. 

Pensionsmyndigheten kan, efter ansökan från den förtroendevalde, besluta att i 
stället för visstidspension skall föreligga rätt till livränta enligt § 15. 

Mom. 2 

Visstidspension beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av års-
medelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive 
skikt: 

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 65 32,5 0 
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Summan härav multipliceras med tidsfaktorn och resultatet kallas bruttopen-
sionspoäng. 

Visstidspensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera 
bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 

Mom. 3 

Har den förtroendevalde förvärvsinkomst skall visstidspensionen minskas 
med 75 % av sådan inkomst multiplicerad med tidsfaktorn. Från minskningen 
undantas dock dessförinnan ett belopp som för månad räknat motsvarar en 
tolftedel av X gånger det prisbasbelopp som gäller för det år utbetalningen av 
visstidspensionen avser. 

Beträffande visstidspension som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald eller 
i annat särskilt fall avgör pensionsmyndigheten i vilken omfattning pensionen 
skall minskas på grund av den förtroendevaldes förvärvsinkomst efter avgång-
en. 

Anmärkning 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 11 kap. 2 och 
3 §§ i AFL, dels annan förmån – t.ex. sjuklön, sjukpenning, tjänstepensions-
förmån eller ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring – som avser att ersätta 
inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete. I förekommande fall beaktas 
härvid värdet av att förmånen är skattefri. 

Vad som sägs i § 14 mom. 1 sjunde och åttonde styckena skall gälla vid till-
lämpningen av detta moment. Ovan nämnd minskning görs inte om samord-
ning skall ske enligt § 2 mom. 3 eller § 14 i PBF. 

Beräkning av visstidspension med hänsyn till bestämmelserna i mom. 4 verk-
ställes normalt månadsvis på grundval av uppgift från den förtroendevalde om 
förväntade inkomster. Pensionsmyndigheten kan dock efter dennes hörande 
fastställa annan avräkningsperiod. 

Mom. 4 

Den förtroendevalde är skyldig att enligt pensionsmyndighetens anvisningar 
lämna uppgifter om sådana inkomstförhållanden som kan påverka samord-
ningen med visstidspensionen. 
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§§ 11 och 12  

(Bestämmelser motsvarande §§ 11 och 12 i PA-KL finns inte.) 

 

§ 12 a Sjukpension  

Mom. 1 

Sjukpension utges efter ansökan till förtroendevald som får rätt till förtidspen-
sion eller sjukbidrag enligt AFL och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 
Kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång eller 
av samma skäl inte omväljes. 

Anmärkning 

Rätt till sjukpension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efterskydd. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till förtidspen-
sion eller sjukbidrag enligt AFL. Upphör rätten till förtidspension eller sjukbi-
drag upphör också rätten till sjukpension. Kommunfullmäktige kan för särskilt 
fall besluta att fortsätta att utge sjukpensionen dock längst intill utgången av 
månaden innan varunder den förtroendevalde fyller 65 år. 

Mom. 2 

Sjukpension beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av års-
medelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive 
skikt: 

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 1 1 – 3 3 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 0 

 

Summan härav kallas bruttopensionspoäng. 

Sjukpensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera 
bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 
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Mom. 3 

Vad som sägs i § 10 mom. 3 och 4 om samordning med förvärvsinkomster skall 
även gälla för sjukpensionen. 

 

§ 13 Efterlevandepension till vuxen 

Mom. 1 

Rätt till efterlevandepension föreligger om den förtroendevalde vid dödsfallet 
innehade uppdrag eller efter avgången har rätt till egenpension. 

Anmärkningar 

1. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat 
få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

2. Rätt till efterlevandepension kan även föreligga enligt bestämmelserna om 
efterskydd. 

Efterlevandepension utges efter ansökan till efterlevande make, som stadigva-
rande sammanbodde med den förtroendevalde vid dennes död om den efter-
levande: 

a) vid dödsfallet även stadigvarande sammanbodde med barn under 12 år, 
som stod under vårdnad av makarna eller endera av dem, eller 

b) oavbrutet hade sammanbott med den förtroendevalde under en tid av 
minst fem år fram till tidpunkten för dödsfallet. 

Om den efterlevande samtidigt äger rätt till efterlevandepension enligt ovan 
och familjepension enligt bestämmelserna i PRF-KL i deras lydelse före 1992-
01-01 skall endast den sistnämnda förmånen utges. 

Med efterlevande make likställs i denna paragraf den som utan att vara gift 
stadigvarande sammanbodde med en icke gift man eller kvinna vid dennes 
död och som tidigare har varit gift med eller har eller har haft eller då väntade 
barn med denne. Med efterlevande make likställs även registrerad partner en-
ligt lagen om registrerat partnerskap. 

Rätten till efterlevandepension upphör om den förmånsberättigade ingår äk-
tenskap. Detsamma gäller om den förmånsberättigade stadigvarande samman-
bor med någon som denne har varit gift med eller har eller har haft barn med. 
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Efterlevandepension utges under 5 år. 

Mom. 2 

Efterlevandepension beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av års-
medelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive 
skikt: 

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 15 7,5 0 

 

Summan härav kallas efterlevandepensionspoäng. 

Efterlevandepensionen utgör per år det belopp som erhålles genom att multi-
plicera efterlevandepensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbe-
lopp. 

 

§ 13 a Kompletterande änkepension 

Mom. 1 

Rätt till kompletterande änkepension föreligger om den förtroendevalde vid 
dödsfallet innehade uppdrag eller efter avgången har rätt till egenpension. 

Anmärkningar 

1. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat 
få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

2. Rätt till kompletterande änkepension kan även föreligga enligt bestämmel-
serna om efterskydd. 

Kompletterande änkepension utges efter ansökan till efterlevande make om 
följande villkor är uppfyllda: 

a) för den förtroendevalde har 1991-12-31 och därefter fortlöpande fram till 
dödsfallet gällt PRF-KL, PBF, PA-KL eller PFA hos kommun eller mot-
svarande pensionsbestämmelser, 
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b) den efterlevande har rätt till tilläggspension i form av änkepension enligt 
AFL:s övergångsbestämmelser, och 

c) årsmedelpoängen överstiger talet 7,5. 

Anmärkning till a) 

Med ”PA-KL eller PFA” avses kollektivavtal om pension enligt Svenska Kom-
munförbundets rekommendationer. 

Kompletterande änkepension utges för sådan tid som tilläggspension i form av 
änkepension enligt AFL:s övergångsbestämmelser utges. Om den förmånsbe-
rättigade är född 1945 eller senare utges dock kompletterande änkepension 
längst intill 65 års ålder. 

Mom. 2 

Vid tillämpning av § 5 gäller följande undantag vid beräkning av komplette-
rande änkepension: 

a) om den förmånsberättigade är född 1944 eller tidigare tillgodoräknas 
pensionsgrundande tid intill utgången av månaden före den, varunder 
den förtroendevalde skulle ha fyllt 65 år, eller 

b) om den förmånsberättigade är född 1945 eller senare tillgodoräknas pen-
sionsgrundande tid längst till och med 1991-12-31. 

Mom. 3 

Kompletterande änkepension beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av års-
medelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive 
skikt: 

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 0 24 12 0 

 

Summan härav multipliceras med tidsfaktorn och resultatet kallas änkepen-
sionspoäng. 

Kompletterande änkepension utgör per år det belopp som erhålles genom att 
multiplicera änkepensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 
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§ 13 b Barnpension 

Mom. 1 

Rätt till barnpension föreligger om den förtroendevalde vid dödsfallet inneha-
de uppdrag eller som efter avgången har rätt till egenpension. 

Anmärkningar 

1. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat 
få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

2. Rätt till barnpension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efter-
skydd. 

Barnpension utges efter ansökan till barn eller adoptivbarn intill dess barnet 
fyllt 18 år, dock inte barn som vid den förtroendevaldes död var adopterat av 
annan än den förtroendevaldes make. Barnpension utges även till barn som 
fyllt 18 år om barnet bedriver studier som ger rätt till barnpension enligt AFL, 
dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år. 

Rätt till barnpension har även sådant utländskt barn som den förtroendevalde 
med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem här i landet för vård och 
fostran i adoptionssyfte. 

Mom. 2 

Barnpension beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av års-
medelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive 
skikt: 

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 10 28 14 0 

 

Summan härav kallas barnpensionspoäng. 

Barnpension utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera 
barnpensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 
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Mom. 3 

Är de förmånsberättigade barnen flera skall barnpensionen multipliceras med 
nedan angivna faktorer: 

Antal barn 2 3 4 5 eller flera 

Faktor 1,4 1,6 1,8 2,0 

 

Det uppräknade pensionsbeloppet fördelas lika mellan barnen. 

Mom. 4 

Har förmånsberättigat barn framställt anspråk på barnpension efter det att så-
dan pension börjat utbetalas, skall redan utbetalt pensionsbelopp inte omför-
delas. 

 

§ 14 Samordning med socialförsäkringsförmåner m.m. 

Utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om ändringar i 
PA-KL avslutats. Det förutsätts att bestämmelserna kommer att bli likaly-
dande med ny lydelse av PA-KL § 14. 

 

§ 15 Livränta 

Mom. 1 

Rätt till livränta föreligger om: 

a) den förtroendevalde innehaft sitt pensionsgrundande uppdrag sedan 
minst tre år, och 

b) avgått från detta uppdrag utan att ha rätt till egenpension enligt PBF. 

Anmärkning till b) 

Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få 
rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 
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Pensionsmyndigheten kan, efter ansökan från den förtroendevalde, besluta att i 
stället för visstidspension skall föreligga rätt till livränta. 

Mom. 2 

Livränta utges efter ansökan från och med den månad, varunder den förtroen-
devalde fyller 65 år. 

Mom. 3 

Vid tillämpning av § 5 gäller följande undantag vid beräkning av livränta: 

a) tidsfaktorn är kvoten mellan den i § 5 framräknade tiden och 30 år dock 
högst talet 1. 

Mom. 4 

Livränta beräknas på följande sätt. 

Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av års-
medelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i respektive 
skikt: 

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 10 65 32,5 0 

 

Summan härav multipliceras med tidsfaktorn. Resultatet kallas livräntepoäng. 

Livräntan utgör per år det belopp som erhålles genom att multiplicera livrän-
tepoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 

 

§ 16 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Mom. 1 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen fram-
kallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död skall gälla vad som anges i 18, 
19, 20 a och 100 a §§ Lagen om försäkringsavtal. 
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§ 17 Tidpunkt för ändring av pensionsförmån 

Pensionsförmån utges respektive ändras från och med den kalendermånad vid 
vars ingång förutsättningarna härför föreligger. Pensionsförmån upphör att ut-
ges med den kalendermånad, under vilken förutsättningarna för förmånen 
bortfaller. 

§ 18 Ändringar av och tillägg till PBF 

Förtroendevald är skyldig underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
PBF, som kommunfullmäktige beslutar. 

 

§ 19 Meddelande om pensionsförmån m.m. 

Pensionsmyndigheten lämnar förtroendevald eller förmånsberättigad skriftligt 
meddelande om pensionsförmån då förutsättningar för beräkning av sådan 
förmån föreligger. 

Sådant meddelande lämnas senast då förmånen skall utges, dock att besked om 
rätt till livränta lämnas då ansökan härom gjorts. 

 

§ 20 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Mom. 1 

Förtroendevald och förmånsberättigad är skyldiga att utan onödigt dröjsmål 
enligt anvisning av pensionsmyndigheten till denna lämna de uppgifter, som 
erfordras för bedömande av rätten till pensionsförmån och omfattningen av de 
förmåner som skall utges. 

Mom. 2 

Förtroendevald som har rätt till förmån som avses i § 2 mom. 3 eller § 14 skall 
utan anfordran göra anmälan därom till pensionsmyndigheten. 

Mom. 3 

Ansökan om pensionsförmån skall göras skriftligen enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. 
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Rätt till visstidspension föreligger högst för sex månader före det att ansökan 
inkommit. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag härifrån. 

Mom. 4 

Förtroendevald eller förmånsberättigad som inte fullgör skyldigheter enligt 
mom. 1–2 förverkar rätten till utgående pensionsförmåner och kan inte genom 
att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp för mer än sex 
månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag härifrån. 

Mom. 5 

Förtroendevald och förmånsberättigad som vistas eller är bosatta utom riket är 
skyldiga att på anfordran förete bevis som styrker att rätt till pensionsförmån 
alltjämt föreligger. 

 

§ 21 Utbetalning av pensionsförmån 

Mom. 1 

Pensionsförmån utbetalas som månadsbelopp, vilket utgör en tolftedel av för-
månens årsbelopp. 

Mom. 2 

Pensionsförmån enligt PBF utbetalas vid samma tidpunkt som gäller för utbe-
talning av pensionstagarens pension enligt AFL eller skulle ha gällt om pen-
sionstagaren för månaden ifråga ägt rätt till sådan pension. 

Ålderspension, efterlevandepension eller livränta kan efter den förtroendeval-
des eller den förmånsberättigades hörande utbetalas såsom engångsersättning. 
Vid utbetalning av ålderspension skall även utbetalas kapitalvärdet av efterle-
vandepension. Om inte pensionsmyndigheten beslutar annat kan pensionsför-
mån utbytas mot engångsersättning om kapitalvärdet är högst 150 % av pris-
basbeloppet året före det år utbetalning av pensionsförmånen börjar. Beräkning 
av kapitalvärden sker enligt tillämpningsföreskrifterna till § 21 i PA-KL med 
tillhörande beräkningsregler. 

Mom. 3 

Har förtroendevald eller förmånsberättigad erhållit pensionsförmån obehöri-
gen eller med för högt belopp och har detta orsakats genom oriktiga uppgifter, 
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har 
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förtroendevald eller förmånsberättigad i annat fall bort inse att utbetalningen 
var oriktig, skall det för mycket uppburna beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från återkrav. 

 

§ 22 Avrundningsregler 

Pensionsgrundande inkomst, pensionsförmåns årsbelopp och belopp som skall 
utbetalas avrundas till helt krontal. 

Tidsfaktor, årspoäng, årsmedelpoäng, bruttopensionspoäng, efterlevandepen-
sionspoäng, änkepensionspoäng, barnpensionspoäng och livräntepoäng av-
rundas till tre decimaler. 

Avrundning sker med s.k. kommersiell avrundning (SIS normer). 

Anmärkning 

Kommersiell avrundning innebär t.ex. att 50 öre avrundas till en krona. 

 

§ 23 

(Bestämmelser motsvarande § 23 i PA-KL finns inte.) 
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Övergångsbestämmelser till PBF 

 

till § 5 mom. 1 
(om pensionsgrundande tid) 

Uppdragstid som den förtroendevalde ägt tillgodoräkna enligt PRF-KL i dess 
lydelse per 2002-12-31 medräknas i samma omfattning i den pensionsgrundan-
de tiden enligt PBF. 

 

till § 6 
(om medförd pensionsrätt) 

Medförd pensionsrätt som den förtroendevalde ägt tillgodoräkna enligt PRF-
KL i dess lydelse per 2002-12-31 medräknas i den pensionsgrundande tiden för 
ålderspension eller kompletterande änkepension enligt följande bestämmelser. 

Mom. 1 

Har förtroendevald i anställning eller i annat uppdrag som kommunalt förtro-
endevald förvärvat pensionsrätt, som i sin helhet intjänats före 2003-01-01, skall 
den förtroendevalde tillgodoräknas pensionsgrundande tid – tidssamordning 
– på grund av sådan pensionsrätt i den omfattning som anges i mom. 2. 

Anmärkning 

Även om efterlevandepension enligt §§ 13 och 13 b beräknas utan hänsyn till 
tidsfaktorn skall bestämmelserna om tidssamordning enligt övergångsbestäm-
melser till § 6 tillämpas. 

Tidssamordning förutsätter att kommunen tillgodogör sig den medförda pen-
sionsrätten i den omfattning som anges i mom. 3. Tidssamordningen sker från 
och med den tidpunkt då pensionsförmån enligt PBF skall utges. 

Mom. 2 

Som pensionsgrundande tid enligt mom. 1 tillgodoräknas den förtroendevalde 
uppdragstid och tid i anställning enligt följande. 

Anmärkning 

Anställningstid tillgodoräknas med 12/30 om fråga inte är om tid i särskilt viss-
tidsförordnande. 
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a) Pensionsbestämmelser som huvudsakligen överensstämmer med 
Svenska Kommunförbundets rekommendationer för anställda 

Tid i anställning efter 1984-12-31 tillgodoräknas som pensionsgrundande tid 
om tiden tillgodoräknats enligt i rubriken angivna bestämmelser. Pensions-
grundande tid enligt PFA skall i fråga om tid under ledighet beräknas med till-
lämpning av vad som sägs i § 5 mom. 2 PA-KL. 

Tid i anställning före 1985-01-01 tillgodoräknas som pensionsgrundande tid om 
anställningstiden beaktats för tjänstetidstillgodoräkning enligt PAK (motsva-
rande). I fråga om avdrag för ledighet skall i stället för bestämmelserna i § 5 
mom. 3 PAK (motsvarande) gälla vad som sägs i § 5 mom. 2. PA-KL. 

Anmärkning 

Med PFA, PA-KL och PAK avses ovan kollektivavtal om pension enligt Svens-
ka Kommunförbundets rekommendationer. 

b) Pensionsbestämmelser som huvudsakligen överensstämmer med 
Svenska Kommunförbundets rekommendationer för förtroendevalda 

Uppdragstid som kommunalt förtroendevald tillgodoräknas som pensions-
grundande tid om tiden tillgodoräknats enligt i rubriken angivna bestämmel-
ser. 

c) Statliga pensionsbestämmelser 

Tid i anställning tillgodoräknas som pensionsgrundande tid om anställningsti-
den beaktats för tjänstårsberäkning enligt statliga pensionsbestämmelser. Här-
vid skall i fråga om ledigheter gälla vad som sägs i § 5 mom. 2 PA-KL. 

Anmärkning 1 

Med ”statliga pensionsbestämmelser” avses pensionsavtalet PA-91, äldre stat-
ligt pensionsavtal (PA), förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa 
arbetstagare med icke-statlig anställning, statens allmänna tjänstepensionsreg-
lemente (SPR), tidigare för statlig arbetstagare gällande pensionsreglementen, 
1919 och 1949 års SPA-reglementen samt även de pensionsbestämmelser som 
från och med 1960-01-01 gäller för arbetstagare hos allmän försäkringskassa. 

Anmärkning 2 

Arbetstagare i anställning inom statlig verksamhet, som övertagits av kommun, 
får tillgodoräkna anställningstid även före 28 års ålder, som skulle ha beaktats 
för pension enligt de statliga pensionsbestämmelserna. 
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d) Avtal om plan för industrins och handelns tilläggspension för tjänste-
män mellan SAF och PTK (ITP-planen) samt pensionsplaner i huvud-
saklig överensstämmelse med ITP-planen 

Tid – även före 28 års ålder – som ligger till grund för fribrev tillgodoräknas 
som pensionsgrundande tid. 

e) Pensionsbestämmelser som huvudsakligen överensstämmer med PA-KL 
eller med tidigare gällande kommunala pensionsbestämmelser 

Tid som grundar rätt till livränta (fribrev) tillgodoräknas som pensionsgrun-
dande tid med tillämpning av bestämmelserna under a) ovan. 

f) Andra pensionsbestämmelser 

Pensionsgrundande tid tillgodoräknas enligt värderingsregler i tillämpningsfö-
reskrifterna till PA-KL. 

Mom. 3 

Föreligger i fall, då tidssamordning enligt mom. 1 skall ske, rätt till förmån som 
motsvarar livränta enligt PBF på grund av den i tidigare anställning eller upp-
drag förvärvade pensionsrätten, skall denna pensionsrätt tillgodogöras kom-
munen enligt nedan angivna regler. 

Anmärkning 

Med ”förmån som motsvarar livränta enligt PBF” avses t.ex. livränta enligt PA-
KL eller äldre kommunala pensionsbestämmelser, livränta enligt statliga pen-
sionsbestämmelser eller förmån på grund av pensionsförsäkring (fribrev). 

a) Pensionsrätt enligt mom. 2 a) skall i sin helhet tillfalla kommunen. 

b) Pensionsrätt enligt mom. 2 b)–f) skall i sin helhet avräknas från motsva-
rande pensionsförmån enligt PBF. Avräkningen sker normalt per kalen-
dermånad. Avräkningsbeloppet bestäms enligt de regler som anges i till-
lämpningsföreskrifterna till PA-KL med däri ingående beräkningsregler. 
Om den medförda pensionsrätten helt eller delvis utbetalas i form av en-
gångsbelopp, kan pensionsmyndigheten besluta om annan avräkningspe-
riod. Beträffande medförd familjepensionsrätt sker avräkningen dock en-
dast under tid som efterlevandepension enligt PBF utbetalas. 

Har förmån enligt a) ovan tillfallit kommunen skall kompletteringspensionen, 
efterlevandepensionen eller livräntan bestämmas så att dess värde uppgår till 
minst värdet av den medförda förmånen. Värdet av den medförda förmånen 
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bestäms enligt de regler som anges i tillämpningsföreskrifterna till PA-KL med 
däri ingående beräkningsregler. 

Mom. 4 

Kan kommunen inte helt tillgodogöra sig den medförda pensionsrätten enligt 
mom. 3 skall den pensionsgrundande tiden enligt mom. 2 minskas i den om-
fattning som anges i tillämpningsföreskrifterna till PA-KL med däri ingående 
beräkningsregler. 

Mom. 5 

Förtroendevald och förmånsberättigad är skyldiga att medverka till att sådan 
pensionsrätt som avses i mom. 3 kan tillfalla kommunen. 

 

till § 10 mom. 1 
(om rätt till visstidspension) 

Villkoret ”efter fyllda 50 år” gäller inte för förtroendevald som omfattats av be-
stämmelser om visstidspension enligt PRF-KL i dess lydelse per 2002-12-31. 

 

till § 12 a mom. 1 
(om rätt till sjukpension) 

Sjukpension utges till förtroendevald som inte fyllt 65 år och som med stöd av 
4 kap. 9 § Kommunallagen på grund av sjukdom befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång eller av samma skäl inte omväljes, om den förtroen-
devalde omfattats av PRF-KL i dess lydelse per 2002-12-31. 

 

till § 13, § 13 a och § 13 b 
(om familjepension) 

Bestämmelserna om familjepension i PRF-KL i deras lydelse före 1992-01-01 
gäller alltjämt om den förtroendevalde tillträtt sitt uppdrag före 1992-01-01 och 
den förmånsberättigade 1991-12-31 var gift med den förtroendevalde eller den 
förmånsberättigade är barn eller adoptivbarn till den förtroendevalde. 
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Vid beräkning och utbetalning av familjepension enligt föregående stycke skall 
bestämmelserna i PRF-KL före 1992-01-01 fortsätta att gälla för den förmånsbe-
rättigade i de avseenden som berör familjepension. 

Anmärkning 

Att frånskild hustru under vissa villkor äger rätt till familjepensionsförmån 
framgår av övergångsbestämmelserna till § 13 mom. 1 i PRF-KL i tidigare lydel-
se 

 

till § 14 mom. 1 och mom. 3–5 
(om samordning mellan allmän pension och familjepension) 

Om övergångsbestämmelserna till § 13, § 13 a eller § 13 b blir tillämpliga på 
den förtroendevalde gäller följande. 

Utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om ändringar i 
PA-KL avslutats. Det förutsätts att bestämmelserna kommer att bli likaly-
dande med ny lydelse av övergångsbestämmelser till PA-KL § 14. 

 

till § 15  
(om familjelivränta) 

Bestämmelserna om familjelivränta i PRF-KL i deras lydelse före 1992-01-01 
gäller alltjämt om den förtroendevalde tillträtt sitt uppdrag före 1992-01-01 och 
den förmånsberättigade 1991-12-31 var gift med den förtroendevalde eller den 
förmånsberättigade är barn eller adoptivbarn till den förtroendevalde. 

Vid beräkning och utbetalning av familjelivränta enligt föregående stycke skall 
bestämmelserna i PRF-KL före 1992-01-01 fortsätta att gälla för den förmånsbe-
rättigade i de avseenden som berör familjelivräntan. 
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Bestämmelser om avgångsersättning 

 

§ 1 Giltighetsområde 

Mom. 1 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald för vilken gällt PBF intill av-
gången från uppdraget och som inte får rätt till visstidspension enligt PBF en-
bart på grund av att åldersvillkoret 50 år inte är uppfyllt. 

 

§ 2 Avgångsersättning 

Mom. 1 

Avgångsersättning utges efter ansökan till förtroendevald från avgången. 

Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid och ålder vid avgången 
längst under följande tider: 

Uppdragstid  
i månader 

Inte fyllt 40 år Fyllt 40  
men inte 50 år 

mindre än 72 1 år 1 år 

72 men mindre än 96 2 år 2 år 

96 men mindre än 120 2 år 3 år 

120 men mindre än 144 2 år 4 år 

144 eller mer 2 år 5 år 

 

Rätten att uppbära avgångsersättning upphör: 

a) om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med pen-
sionsrätt hos kommunen, 

b) om den förtroendevalde får rätt till egenpension enligt PBF, eller 
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c) vid utgången av månaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. 

Om kommunfullmäktige har återkallat ett uppdrag för en förtroendevald med 
stöd av 4 kap. 10 § Kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rät-
ten till eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt skall upphöra. Om 
uppdraget har upphört av annan anledning än återkallelse och det visar sig att 
fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget med stöd av 4 kap. 10 § 
Kommunallagen, kan fullmäktige besluta att inskränka rätten till eventuell av-
gångsersättning eller att denna rätt helt skall upphöra. 

Mom. 2 

Underlaget för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode 
vid avgången. 

Avgångsersättningens nivå: 

Underlag (uttryckt i antal förhöjda basbelopp) 0 – 20 20 – 30 

Nivå i % under första utbetalningsåret 80 40 

Nivå i % därefter 70 35 

 

Mom. 3 

Vad som sägs i PBF § 10 mom. 3 och 4 om samordning med förvärvsinkomster 
skall även gälla för avgångsersättningen. 

I övrigt gäller bestämmelserna i PBF i tillämpliga delar. 



Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL) 
Fastställt av Ulricehamns kommunfullmäktige 2014-09-29, § 92 



Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

 
§ 1 Tillämpningsområde 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 

landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 

minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 

samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 

av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 

förtroendevalda. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 

som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 

bestämmelser. 

 

 
 

§ 2 Stöd för återgång till arbete 

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 

och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som 

så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 

lämnat sitt (sina) uppdrag. 

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes 

omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt 

verkar för att få ett nytt arbete. 

 

Omställningsstöd för förtroendevalda 

 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 

flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 

(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 

fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 

förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 

kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
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§  
 

Flytt av föreningsarkivet från Hössna skola till 
stadshuset 
Dnr 2018/227 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att flytta föreningsarkivet från Hössna skola till stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-07 från kanslichef 
2 Arkivlokal i Hössna - motion och beslut från 1976-1977 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Föreningsarkivet i Ulricehamns kommun flyttas från Hössna skola till stadshuset under 
2018. 
 
 
   
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-05 

Tjänsteskrivelse - Flytt av föreningsarkivet från 
Hössna skola till stadshuset 
Diarienummer 2018/227, löpnummer 1358/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att flytta föreningsarkivet från Hössna skola till stadshuset. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreningsarkivet i Ulricehamns kommun flyttas från Hössna skola till stadshuset under 
2018. 
 
 
Ärendet 
1976-11-24 lämnades en motion in till fullmäktige i Ulricehamn från Yngve Häljestig om att 
låta kulturnämnden utreda frågan om att i de då oanvända arkivlokalerna i Hössna skola 
inrätta ett arkiv för folkrörelsernas dokumentation m.m. 
 
1977-05-26, § 78, beslutade fullmäktige följande: 
Att bemyndiga kommunstyrelsen att utan vederlag upplåta ifrågavarande arkivlokal i 
Hössna till organisation, förening eller enskild person, som av kommunstyrelsen kan 
godkännas som ansvarig för lokalens användning i motionens syfte, därvid upplåtelsen 
skall gälla så länge kommunen ej för annat ändamål har behov av lokalen och att motionen 
härmed skall anses besvarad. 
 
Kommunens arkivarie bedömer att de ca 100 hyllmeter arkiverat material som idag finns i 
Hössna skola kan få en bättre plats i det numera tomma närarkivet på våning 3 i stadshuset. 
Där finns ca 125 tillgängliga hyllmeter som väl möter de krav på ventilation m.m. som är 
relevant för detta material. Rektor vid Hössna skola ser också behov att kunna ha tillgång till 
arkivlokalerna i skolan till andra ändamål.  
 
Det finns således skäl att besluta om att flytta föreningsarkivet till stadshuset. Flytten kan 
genomföras under 2018, efter att en gallring genomförts i samråd med Liz Gunnarsson, 
arkivchef för Älvsborgsarkivet förenings- och lokalhistoria, samt med berörda föreningar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Arkivlokal i Hössna - motion och beslut från 1976-1977 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Arkivarie   
 
 
 

Pehr Johansson 
Kanslichef 
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§  
 

Avslut och permutation av stiftelsen Kinds Härads 
stipendium 
Dnr 2018/233 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, § 119, att uppdra åt kommunstyrelsen att 
fortsätta arbetet med att avsluta stiftelser/donationer. Som ett led i detta behöver det göras 
en ansökan hos länsstyrelsen om att få förbruka stiftelsens kapital för stiftelsen Kinds Härads 
stipendium. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-26 från ekonomichef 
2 Stiftelsen Kinds Härads stipendium 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka stiftelsens kapital för stiftelsen 
Kinds Härads stipendium. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-26 

 
 

Tjänsteskrivelse - Avslut och permutation av 
stiftelsen Kinds Härads stipendium 
Diarienummer 2018/233, löpnummer 1357/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, § 119, att uppdra åt kommunstyrelsen att 
fortsätta arbetet med att avsluta stiftelser/donationer. Som ett led i detta behöver det göras 
en ansökan hos länsstyrelsen om att få förbruka stiftelsens kapital för stiftelsen Kinds Härads 
stipendium. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka stiftelsens kapital för stiftelsen 
Kinds Härads stipendium. 
 
 
Ärendet 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, § 119, om uppdrag till 
kommunstyrelsen att avsluta samtliga stiftelser/donationsfonder föreslås åtgärder för 
Stiftelsen Kinds Härads stipendium: 
 
Ansökan till länsstyrelsen om att få tillstånd att förbruka stiftelsens kapital i sin helhet i syfte 
att helga stiftelsens ändamål eller ett ändamål som ligger så nära som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 

1 Stiftelsen Kinds Härads stipendium 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2018 
Dnr 2018/229 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-06 från kommunchef 
2 Investeringskalkyl Inventarier 2018 
3 Sammanställning inventarieanskaffning 2018 
4 Sektor lärande 
5 Sektor välfärd 
6 Sektor service 
7 Kommunledningsstaben 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse 
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
 
  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-06 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
inventarier 2018 
Diarienummer 2018/229, löpnummer 1324/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse 
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.  
 
Bifogat finns underlag som visar planerade inköp för sektorer och kommunledningsstab. 
Bifogat finns också en sammanställning över fördelningen av avsatta medel. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Diverse verksamhetsinventarier i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl Inventarier 2018 
2 Sammanställning inventarieanskaffning 2018 
3 Sektor lärande 
4 Sektor välfärd 
5 Sektor service 
6 Kommunledningsstaben 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 

Håkan Sandahl Niklas Anemo 
Kommunchef Ekonomichef 



  2018/229, 1324/2018 2(2) 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Isabelle Wikström Kommunstyrelsens förvaltning

Investeringen tas i bruk år: 2018
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Inventarier 2018 4 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

4 000 4 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 4 000 0 0 0 0 0 4 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 400 400 400 400 400 400 2 400
Internränta 68 61 54 48 41 34 306
Summa kapitalkostnader 468 461 454 448 441 434 2 706
Summa kostnader 468 461 454 448 441 434 2 706
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 468 461 454 448 441 434 2 706

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

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



Behov av inventarieanskaffningar

År: 2018

Verksamhet: Sammanställning av ansökningar

Verksamhet Utgift, exkl. moms, tkr

Sektor välfärd 1 800

Sektor lärande 1 800

Sektor service 350

Kommunledningsstaben 50

Sektor miljö och samhällsbyggnad 0

Summa tkr: 4 000

Datum: 2018-03-23

Uppgiftslämnare: Sektorschefer och kanslichef



Behov av inventarieanskaffningar

År: 2018

Verksamhet: Sektor lärande

Typ av inventarie Utgift, exkl. moms, tkr

Förskola: Inventarier, kodlås, larm, utrustning mm. 500

Grundskola: Inventarier Hökerum, utrustning, möbler mm. 620

Tingsholm:Inventarier Bygg/ NIU, utrustning, möbler mm. 600

Skolutveckling och Stöd:medicinsk skåp, möbler mm. 80

Summa kr: 1 800

Datum: 2018-04-06

Uppgiftslämnare: Gülsen Özdenkos



Behov av inventarieanskaffningar

År: 2018

Verksamhet: Sektor välfärd

Typ av inventarie Utgift, exkl. moms, tkr

ÄO Diverse inventarier Solrosen 120

ÄO Diverse inventarier Parkgården 220

ÄO Diverse inventarier Resursenheten 85

ÄO Diverse inventarier Hökerumsgården 40

ÄO Diverse inventarier Ekero 60

ÄO Diverse inventarier Ryttershov 215

BK Sängar och madrasser till särskilda boenden 542

BK Diverse inventarier kontor Rehab 25

BK Diverse inventarier kontor SSK 58

BK Grundutrustning gym särskilda boenden & Tingslyckan 125

FN Diverse inventarier enhet 1 80

FN Diverse inventarier enhet 2 59

FN Diverse inventarier enhet 3 45

FN Diverse inventarier enhet 5 55

FN Diverse inventarier enhet 6 40

FN Diverse inventarier enhet 7 31

Summa kr: 1 800

Datum: 2018-03-23

Uppgiftslämnare: Magnus Andersson



Behov av inventarieanskaffningar

År: 2018

Verksamhet: Sektor service

Verksamhet Utgift, exkl. moms, tkr

Konferensbord till Ätran 25

AV-utrustning i KF salen 100

Bokhyllor på hjul till biblioteket 55

Digital klocka, fotbollsplanerna Lassalyckan 25

Mobil sarg, 3-manna fotboll 35

Tvättmaskin, ishall 55

Räddningsbåtar 55

Summa tkr: 350

Datum: 2018-03-20

Uppgiftslämnare: Isabelle Wikström



Behov av inventarieanskaffningar

År: 2018

Verksamhet: Kanslifunktionen, arkiv. Dessa inventarier är till nya centralarkivet 

Verksamhet Utgift, exkl. moms, tkr

3 st vagnar 11

Frysbox 5

2 st förvaringskåp 10

2 st bord 14

Kontorsstol 10

Summa tkr: 50

Datum: 2018-03-23

Uppgiftslämnare: Pehr Johansson
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§  
 

Ansökan om bidrag för stamfiber Valared - Gullered - 
Hjälmsered - Strängsered-Torhult 
Dnr 2018/220 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om bidrag för fiberutbyggnad i Ulricehamns Kommun, 2,0 mnkr. 
Bidraget och utbyggnaden möjliggör att fler hushåll på landsbygden i den östra delen av 
kommunen kan ansluta sig till fiber. Kommunens bidrag till utbyggnaden är en förutsättning 
för att erhålla motsvarande summa i bidrag från Västra Götalandsregionens bredbandsstöd. 
Kommunen tecknar efter upphandling avtal med nätägare som kommer bygga och äga nätet 
och därmed sköter drift och underhåll av nätet. Bidraget betalas ut från kommunen under 
förutsättning av att Västra Götalandsregionen beviljar kommunens ansökan om 
bredbandstöd på hälften av totalkostnaden. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-06 från kanslichef 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun medfinansierar utbyggnad av stamfibernät på sträckan Valared 
(Kinnared)-Gullered-Hjälmsered-Strängsered-Torhult med 2,0 mnkr. 
 
Kommunens medfinansiering sker under förutsättning av att Västra Götalandsregionen 
beviljar kommunens ansökan om bredbandsstöd för hälften av den totala kostnaden. 
 
Kommunens medfinansiering av utbyggnaden sker genom att ianspråkta medel från 
kommunstyrelsens anslag i driftbudgeten för oförutsedda kostnader. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-06 

 

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för stamfiber 
Valared - Gullered - Hjälmsered – Strängsered -
Torhult 
Diarienummer 2018/220, löpnummer 1233/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om bidrag för fiberutbyggnad i Ulricehamns Kommun, 2,0 mnkr. 
Bidraget och utbyggnaden möjliggör att fler hushåll på landsbygden i den östra delen av 
kommunen kan ansluta sig till fiber. Kommunens bidrag till utbyggnaden är en förutsättning 
för att erhålla motsvarande summa i bidrag från Västra Götalandsregionens bredbandsstöd. 
Kommunen tecknar efter upphandling avtal med nätägare som kommer bygga och äga nätet 
och därmed sköter drift och underhåll av nätet. Bidraget betalas ut från kommunen under 
förutsättning av att Västra Götalandsregionen beviljar kommunens ansökan om 
bredbandstöd på hälften av totalkostnaden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun medfinansierar utbyggnad av stamfibernät på sträckan Valared 
(Kinnared)-Gullered-Hjälmsered-Strängsered-Torhult med 2,0 mnkr. 
 
Kommunens medfinansiering sker under förutsättning av att Västra Götalandsregionen 
beviljar kommunens ansökan om bredbandsstöd för hälften av den totala kostnaden. 
 
Kommunens medfinansiering av utbyggnaden sker genom att ianspråkta medel från 
kommunstyrelsens anslag i driftbudgeten för oförutsedda kostnader. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen föreslår att medel anslås för finansiering av bidrag till ytterligare 
fiberutbyggnad i Ulricehamns kommun. Förvaltningen förslag innebär att 2,0 mnkr anslås 
för att finansiera kommunens medfinansiering av utbyggnad av fiber på sträckan Valared 
(Kinnared)-Gullered-Hjälmsered-Strängsered-Torhult. Kommunens bidrag till utbyggnaden 
är en förutsättning för att erhålla motsvarande summa i bidrag från Västra 
Götalandsregionens bredbandsstöd. Västra Götalandsregionen ställer som krav för regionalt 
bredbandsstöd att kommunen finansierar halva totalkostnaden som är beräknad till 4,0 
mnkr. Kommunens och Västra Götalandsregionens bidrag är följaktligen 2,0 mnkr vardera.  
 
Ulricehamns kommun har 2012 lämnat bidrag för samma typ av projekt. Under åren 2013-
2015 har detta möjliggjort fiberförläggning sträckan Hökerum – Fänneslunda, sträckan 
Hössna – Knätte – Böne, sträckan Älmestad – Kärråkra och sträckan Böne - Kölingared. 
Totalsumman under dessa år var 7,8 mnkr, där Västra Götalandsregionen finansierade 
hälften. 
 
Bidraget möjliggör en utbyggnad av stamfiber österut, vilket innebär en sammanlänkning av 
västlänk och sydlänk. Västlänk sammanbinder Strömstad i norr med Varberg i söder och 
Ulricehamn i öster.  Sydlänk sammanbinder Ödeshög i norr med Helsingborg i söder och 
Karlskrona i öster. Utbyggnaden ökar därmed robustheten i bredbandsnätet. 
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Bidraget och utbyggnaden möjliggör att fler hushåll på landsbygden i den östra delen av 
kommunen kan ansluta sig till fiber. Det kan i sammanhanget nämnas att i juni 2019 
kommer telefonstationen Hjälmsered att läggas ner. Bidraget och utbyggnaden möjliggör att 
flera av de fastigheter som berörs av nedläggningen av telestationen kommer att få möjlighet 
att ansluta sig till fibernät istället. 
 
Bidraget betalas ut från Västra Götalandsregionen för att uppnå de mål som Västra 
Götalandsregionen har fastställt för att nå ut med fiber längre ut på landsbygden samt förtäta 
fiberstrukturen utanför tätorterna genom att skapa nya fiberanslutningspunkter.  
 
Gången i projektet är: Kommunen väljer att bygga stamfibernät och söker stöd från Västra 
Götalandsregionen. Kommunen bygger inte egna nät. Kommunen upphandlar en leverantör 
som bygger nät i det aktuella området. Kommunen tecknar avtal med nätägare som kommer 
bygga och äga nätet och därmed sköter drift och underhåll av nätet. I enlighet med det EU-
rättsliga regelverket ska fiberinstallationer av denna typ vara öppet för tjänsteleverantörer. 
 
När bidraget från Ulricehamns kommun är beslutat sker en ansökan om bredbandsstöd från 
Västra Götalandsregionen. Handläggningstiden är ca två månader. Parallellt med ansökan 
sker förberedelse för upphandling av entreprenaden. 
 
Bidraget betalas ut från kommunen under förutsättning av att Västra Götalandsregionen 
beviljar kommunens ansökan om bredbandsstöd på hälften av totalkostnaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 

Pehr Johansson Niklas Anemo 
Kanslichef Ekonomichef 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 
  
Max Rademacher 
Enhetschef 
Strategi- och utvecklingsenheten 
Kommunledningsstab 
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§  
 

Avtal om försäljning av Ulricehamn Avenboken 1 
Dnr 2018/214 
 
 
Sammanfattning 
I den av kommunen genomförda markanvisningstävlingen ”Flerbostadshus, Avenboken 1” 
har BoKlok Mark och Exploatering AB erhållit ett tilldelningsbeslut eftersom deras 
tävlingsbidrag bedömts bäst utifrån prospektets bedömningsgrunder. Tilldelningsbeslutet 
innebär en möjlighet för företaget att teckna avtal med kommunen om köp av fastigheten. 
Avtalet innebär att Ulricehamns kommun säljer fastigheteten Ulricehamn Avenboken 1 för 
totalt 5 100 000 kronor till BoKlok Mark och Exploatering AB. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Avtal Avenboken1 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Köpeavtalet godkänns vari kommunen säljer fastigheten Ulricehamn Avenboken 1 till BoKlok 
Mark och Exploatering AB. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-04 

Tjänsteskrivelse Avtal om försäljning av Ulricehamn 
Avenboken 1 
Diarienummer 2018/214, löpnummer 1257/2018 
 
Sammanfattning 
I den av kommunen genomförda markanvisningstävlingen ”Flerbostadshus, Avenboken 1” 
har BoKlok Mark och Exploatering ABs erhållit ett tilldelningsbeslut eftersom deras 
tävlingsbidrag bedömts bäst utifrån prospektets bedömningsgrunder. Tilldelningsbeslutet 
innebär en möjlighet för företaget att teckna avtal med kommunen om köp av fastigheten. 
Avtalet innebär att Ulricehamns kommun säljer fastigheteten Ulricehamn Avenboken 1 för 
totalt 5 100 000 kronor till BoKlok Mark och Exploatering AB. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Köpeavtalet godkänns vari kommunen säljer fastigheten Ulricehamn Avenboken 1 till BoKlok 
Mark och Exploatering AB. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun har riktlinjer för ”Markanvisning och exploateringsavtal”. Vid 
anbudsförfarande bl.a. vid försäljning av mark för flerbostadshus, tar kommunen fram ett 
prospekt som godkänns av kommunstyrelsen. Utvärderingen av inkomna anbud sker enligt 
förutsättningarna i prospektet. 
 
Kommunstyrelsen fattade, 2015-11-05 §288 dnr 2015/565, beslut om att Prospekt 
Stadsskogen godkänns. Beslutet omfattade två områden, dels Klibbalen 1 som medger 
byggnation för par/rad- och kedjehus upp till två våningar dels Avenboken 1 som medger 
byggnation av flerbostadshus upp till 4 våningar. 
 
Enligt riktlinjerna för markanvisning ska kommunen bedöma anbuden med fokus på 
byggherrens ekonomiska stabilitet, referensobjekt, upplåtelseform, byggnationens bidrag till 
att komplettera orten samt det pris byggherren var beredd att betala för marken. Dessa 
bedömningsgrunder framgick av prospektet. 
 
Markanvisningstävlingen resulterade i att man valde att gå vidare med PEAB som segrare för 
Avenboken 1 och Ereim AB för Klibbalen 1. Köpeavtal har därefter tecknats med Ereim ABs 
helägda dotterbolag Skogshöjden Projekt AB. Inget avtal kunde dock träffas med PEAB eftersom 
PEAB önskade göra justeringar på anbudet som stred mot prospektet. Förvaltningen gick därför 
ut med en förnyad markanvisningstävling för enbart Avenboken 1. 
 
Fyra anbud inkom. Av de inkomna anbuden tilldelades Byggfast AB möjligheten att få 
förvärva Avenboken 1. När förvaltningen träffade Byggfast AB meddelade bolaget at man inte 
längre stod för det man stipulerat i anbudet på grund av ett misstag i deras bidrag. 
Förvaltningen valde därför att informera samtliga anbudsgivare och att man avsåg att ge 
samtliga anbudsgivare möjligheten att inkomma med nya eller ändrade anbud samtidigt som 
förvaltningen önskade bereda ytterligare intressenter möjlighet att komma med i tävlingen. 
Den nya markanvisningstävlingen annonserades 2017-09-21 med sista inlämningsdag 2017-
12-01. 
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Två företag meddelade att man önskade delta med tidigare inlämnade tävlingsbidrag. Ett 
företag kompletterade sitt tävlingsbidrag och fyra nya bolag valde att inkomma med anbud, 
således lämnade totalt sju företag anbud på Avenboken 1.  
 
Förvaltningen har funnit att BoKlok Mark och Exploatering ABs tävlingsbidrag är det 
tävlingsbidrag som, utifrån prospektets bedömningsgrunder, bedöms vara bäst och fattat ett 
tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet innebär en möjlighet för företaget att teckna avtal med 
kommunen om köp av fastigheten. 
 
Köpeavtal har upprättats med BoKlok Mark och Exploatering AB där köpeskillingen är 
5 100 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 

1 Avtal Avenboken1 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Edward Isaksson 
Samhällsbyggnadschef Exploateringsingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
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§  
 

Remissvar av betänkandet Ett fönster av möjligheter 
- stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende 
Dnr 2018/43 
 
 
Sammanfattning 
Regeringen beslutade under hösten 2016 att tillsätta en utredning om stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Ulricehamns kommun har getts möjlighet att 
yttra sig över utredningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-29 från socialchef 
2 Sammanfattning SOU 2017:112 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun lämnar remissvar till socialdepartementet enligt förvaltningens 
förslag.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-29 

Tjänsteskrivelse remissvar av betänkandet Ett 
fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv 
för barn i skyddat boende 
Diarienummer 2018/43, löpnummer 1420/2018 
 
Sammanfattning 
Regeringen beslutade under hösten 2016 att tillsätta en utredning om stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Ulricehamns kommun har getts möjlighet att 
yttra sig över utredningens förslag.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun lämnar remissvar till socialdepartementet enligt förvaltningens 
förslag.  
 
 
Ärendet 
Regeringen beslutade under hösten 2016 att tillsätta en utredning om stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder 
för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en 
vårdnadshavare, med utgångspunkt i barnets grundläggande mänskliga fri- och rättigheter 
och barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
Socialdepartementet har skickat ut en remiss av betänkandet Ett fönster av möjligheter – 
stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112). Ulricehamns kommun 
är en av 30 kommuner som har fått möjlighet att svara på remissen.  
 
Beskrivning av utredningens resultat 
Utredningen visar på att stödet till barn i skyddat boende ofta är obefintligt eller bristfälligt. 
Vanligen betraktas barn som medföljare till en vårdnadshavare och får därför inget eget 
beslut om insats. Därigenom saknas krav på dokumentation och socialnämnden kan inte följa 
upp barnets behov av stöd och hjälp före, under och efter vistelsen. Bristande samverkan och 
rutiner leder till att barnet många gånger blir utan skolgång eller förskola, ibland under hela 
barnets vistelsetid, som i vissa fall kan uppgå uppåt ett år. Vistelsen innebär vanligen ett eller 
flera avbrott i barnets skolgång med negativa konsekvenser för barnets lärande.  
 
Utredningen föreslår att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats 
för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn får tas 
emot i ett sådant boende endast tillsammans med en vuxen vårdnadshavare. Skyddat boende 
blir därmed en ny placeringsform. Med detta följer att socialnämnden ska utreda, fatta beslut 
om och följa upp insatsen.  
 
Socialnämnden ska enligt utredningens förslag fatta beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
även vad gäller de barn som följer med en vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna måste 
samtycka till insatsen. I de fall då detta inte är möjligt kan socialnämnden få besluta om 
åtgärden med bara den ena vårdnadshavarens samtycke, om detta krävs med hänsyn till 
barnets bästa.  
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För barn som placerats i skyddat boende enligt 4 kap 1 § SoL ska socialnämnden verka för att 
barnet får god vård, lämplig utbildning och den hälso- och sjukvård som barnet behöver. 
Socialnämnden ska vidare noga följa vården av de barn och unga (18-20 år) som vistas i ett 
skyddat boende bland annat genom regelbundna personliga besök i boendet och enskilda 
samtal med barnet eller den unge. Det ska också finnas en särskild utsedd socialsekreterare 
för barn och unga som placeras i skyddat boende. Socialnämnden ska upprätta en vårdplan 
för den som placeras i skyddat boende och en genomförandeplan för barn och unga som 
vistas i ett sådant boende.  
 
Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om barn 
och unga som placeras i skyddat boende, på samma sätt som gäller vid andra placeringar. 
Barn i skyddat boende ska också erbjudas en hälsoundersökning på motsvarande vad som 
gäller vid andra placeringar utanför hemmet. 
 
När barnet behöver byta skola till följd av vistelsen i skyddat boende behövs båda 
vårdnadshavarnas samtycke. För att säkerställa att barn i skyddat boende ska kunna fullfölja 
sin skolgång även när det saknas samtycke från båda vårdnadshavarna, ska socialnämnden få 
besluta om åtgärden med bara en vårdnadshavares samtycke, om det krävs med hänsyn till 
barnets bästa.  
 
Elever som vistas på skyddat boende i en annan kommun än hemkommunen ska, på samma 
sätt som gäller för elever som vistas i HVB, ha rätt att bli mottagen i en grundskola eller 
grundsärskola där eleven vistas. Elever i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha rätt 
att fullfölja sin utbildning i den nya vistelsekommunen, och kunna fullfölja den tidigare 
utbildningen i hemkommunen om de återvänder dit. För elever som till följd av sin vistelse 
riskerar att förlora sin tidigare skolplats ska det finnas en möjlighet att under en viss tid få 
behålla platsen. Även rätten till skolskjuts förstärks. 
 
Tillgång till permanent bostad samt fortsatt stöd är viktiga förutsättningar för att tiden efter 
vistelse i skyddat boende ska bli trygg för barnet. Socialtjänsten behöver planera för detta 
redan i inledningsskedet av barnets placering. På grund av svårigheter att erhålla bostad som 
i dag rådet för den som utsatts för våld i nära relationer bör socialnämnden särskilt beakta 
denna grupp när den vidtar åtgärder, eller bevakar att åtgärder vidtas, för att skapa en god 
samhällsmiljö till exempel vad gäller tillgång till bostäder.   
 
Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att 
kunna erbjuda skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Boendet ska ha tillgång till 
personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd 
eller hjälp. På de skyddade boenden som tar emot barn kommer det att ställas ytterligare 
krav. 
 
Skyddade boenden ska ansöka om tillstånd hos IVO för att få bedriva verksamheten.  
 
För kommunerna kommer de nya kraven att leda till högre arbetsbelastning. Socialtjänsten 
har redan i dag ett ansvar att vid behov kunna erbjuda skyddat boende. Utredningens förslag 
innebär en tydlig ambitionshöjning och därför ska den så kallade finansieringsprincipen 
tillämpas. Genom statlig finansiering tillförs kommunerna resurser så att barn som vistas i 
skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare ska få skydd och stöd och god kvalitet.  
 
Förvaltningens förslag till remissvar 
Ulricehamns kommun står i stort sett bakom förslagen i utredningen. Socialtjänsten i 
Ulricehamns kommun har dock ingen erfarenhet av de komplexa och långa placeringarna av 
barn tillsammans med vårdnadshavare på skyddat boende som beskrivs i utredningen. 
Socialtjänsten har placerat barn tillsammans med vårdnadshavare på kvinnojour några 
enstaka gånger och då under kortare perioder. Således har barnets rätt gällande skolgång och 
övrigt inte blivit lidande på det sätt som framkommer i utredningen.  
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Förslaget medför omfattande förändringar gentemot dagens arbetssätt, även om 
placeringarna där barn är involverade är mycket få. En farhåga är att det kan finnas en risk 
för snävare bedömningar för familjerna eftersom det blir dyrt med de nya kraven.  
 
Insatsen skyddat boende på kvinnojour är i dag en billig insats och den är lättillgänglig vilket 
innebär att man kan vara generös med vilka som beviljas den. Det skulle vara önskvärt med 
olika nivåer på skyddat boende så att inte alla jourer måste upp till samma dyra nivå. För 
många räcker det utmärkt med insatsen som kvinnojouren erbjuder i dagsläget.  
 
Beslutsunderlag 

1 Sammanfattning SOU 2017:112 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialdepartementet 
Socialchef   
 
 

Magnus Andersson Kristina Rosenberg 
Socialchef Verksamhetschef individ- och 

familjeomsorg 
 Sektor välfärd 
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§  
 

Bidrag 2018 till studieförbund verksamma i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2018/174 
 
 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i 
juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de 
lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 
Fördelning av kommunbidrag om 450 000 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns 
kommun 2018 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för 
studieförbunden.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-06 från servicechef 
2 Kommunbidrag 2018 enligt Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag om totalt 450 000 kr till studieförbund för 2018 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF        73 026,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst        21 518,00 kr  
Folkuniversitetet        21 712,00 kr  
Studiefrämjandet       98 818,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan                     184 707,00 kr  
NBV Borås          5 990,00 kr  
Medborgarskolan             923,00 kr  
Sensus        35 554,00 kr  
Ibn Rushd          7 065,00 kr  
Kulturens             687,00 kr  
Totalt           450 000,00 kr  

 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-06 

Tjänsteskrivelse Bidrag 2018 till studieförbund 
verksamma i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2018/174, löpnummer 957/2018 
 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i 
juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de 
lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 
Fördelning av kommunbidrag om 450 000 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns 
kommun 2018 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för 
studieförbunden.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bevilja bidrag om totalt 450 000 kr till studieförbund för 2018 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF        73 026,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst        21 518,00 kr  
Folkuniversitetet        21 712,00 kr  
Studiefrämjandet       98 818,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan                     184 707,00 kr  
NBV Borås          5 990,00 kr  
Medborgarskolan             923,00 kr  
Sensus        35 554,00 kr  
Ibn Rushd          7 065,00 kr  
Kulturens             687,00 kr  
Totalt           450 000,00 kr  

 
 
Ärendet 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i 
juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de 
lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Den nya fördelningsmodellen bygger på att anslaget fördelas mellan verksamhetsformerna 
på följande sätt: 
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram) 
Den stora skillnaden i den nya rekommendationen jämfört med innan är att antalet unika 
deltagare uppvärderas gentemot antal timmar. Förskjutningen mot antal unika deltagare är 
ett sätt att uppmuntra till ökad mångfald och att bredda folkbildningen.  
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår 
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 450 000 kr för 2018 fördelas enligt följande: 
 
ABF        73 026,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst        21 518,00 kr  
Folkuniversitetet        21 712,00 kr  
Studiefrämjandet       98 818,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan                     184 707,00 kr  
NBV Borås          5 990,00 kr  
Medborgarskolan             923,00 kr  
Sensus        35 554,00 kr  
Ibn Rushd          7 065,00 kr  
Kulturens             687,00 kr  
Totalt           450 000,00 kr  

 
Beslutsunderlag 

1 Kommunbidrag 2018 enligt Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg 
 
 
Beslut lämnas till 
Studieförbunden 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef   
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
 Kultur och fritid 
 Sektor service 

 



Fördelning av kommunbidrag i Ulricehamn kommun 2018

450 000 kr

315 000 kr

45 000 kr

 Därav för kulturprogram 90 000 kr

Kultur Summa bidrag

Unika + 

funktionshindrade Timmar

Unika + 

funktionshindrade Timmar Antal

ABF 26 789 kr 29 639 kr 3 753 kr 3 440 kr 9 404 kr 73 026 kr

Bilda 6 896 kr 5 438 kr 3 528 kr 4 600 kr 1 055 kr 21 518 kr

FU 2 069 kr 2 285 kr 0 kr 0 kr 17 358 kr 21 712 kr

SFR 29 919 kr 33 497 kr 1 816 kr 1 857 kr 31 729 kr 98 818 kr

SV 73 949 kr 72 529 kr 6 243 kr 5 266 kr 26 719 kr 184 707 kr

NBV 530 kr 534 kr 1 954 kr 2 531 kr 439 kr 5 990 kr

Mbsk 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 923 kr 923 kr

Sensus 15 543 kr 7 760 kr 5 206 kr 4 804 kr 2 241 kr 35 554 kr

IR 1 591 kr 5 342 kr 0 kr 0 kr 132 kr 7 065 kr

KBV 212 kr 475 kr 0 kr 0 kr 0 kr 687 kr

Summa 157 500 kr 157 500 kr 22 500 kr 22 500 kr 90 000 kr 450 000 kr

Annan folkbildningsverksamhet

Totalt kommunbidrag

 Därav för studiecirklar

 Därav för annan folkbildning

Studiecirkel
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Svar på medborgarförslag om röjning av sly utmed 
gamla vägen mot Sjögunnarsbo 
Dnr 2015/255 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag undrar Lars Nilsson om möjligheten finns att påverka markägarna att 
röja sly utmed sjön från gamla länsväg 157 vid Skottek och söderut. Det har växt upp sly 
mellan gamla länsväg 157 och strandkanten så att man snart inte ser något av sjön. Även när 
man färdas på banvallen är det svårt att se sjön. 
 
Vägen är enskild och att kommunen saknar rättighet att påverka markägarna att röja utmed 
sjön från gamla länsväg 157 vid Skottek och söderut om inte fastigheten kan anses som 
ovårdad. Kommunen ställer sig dock självklart positiv till att fastighetsägare sköter sina 
tomter och har en högre ambitionsnivå än vad lagen kräver och på det sätt höjer kommunens 
attraktionskraft. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att påverka markägarna att röja utmed Sjögunnarsbo 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att vägen är enskild och att kommunen saknar 
rättighet att påverka markägarna att röja utmed sjön om inte fastigheten kan anses som 
ovårdad. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-05 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om röjning 
av sly 
Diarienummer 2015/255, löpnummer 1106/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag undrar Lars Nilsson om möjligheten finns att påverka markägarna att 
röja sly utmed sjön från gamla länsväg 157 vid Skottek och söderut. Det har växt upp sly 
mellan gamla länsväg 157 och strandkanten så att man snart inte ser något av sjön. Även när 
man färdas på banvallen är det svårt att se sjön. 
 
Vägen är enskild och att kommunen saknar rättighet att påverka markägarna att röja utmed 
sjön från gamla länsväg 157 vid Skottek och söderut om inte fastigheten kan anses som 
ovårdad. Kommunen ställer sig dock självklart positiv till att fastighetsägare sköter sina 
tomter och har en högre ambitionsnivå än vad lagen kräver och på det sätt höjer kommunens 
attraktionskraft. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att vägen är enskild och att kommunen saknar 
rättighet att påverka markägarna att röja utmed sjön om inte fastigheten kan anses som 
ovårdad. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag undrar Lars Nilsson om möjligheten finns att påverka markägarna att 
röja sly utmed sjön från gamla länsväg 157 vid Skottek och söderut. I medborgarförslaget 
påtalas att det har växt upp sly mellan gamla länsväg 157 och strandkanten så att man snart 
inte ser något av sjön. Även när man färdas på banvallen är det svårt att se sjön. 
 
Vägen är enskild och att kommunen saknar rättighet att påverka markägarna att röja utmed 
sjön från gamla länsväg 157 vid Skottek och söderut om inte fastigheten kan anses som 
ovårdad. Kommunen ställer sig dock självklart positiv till att fastighetsägare sköter sina 
tomter och har en högre ambitionsnivå än vad lagen kräver och på det sätt höjer kommunens 
attraktionskraft. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att påverka markägarna att röja utmed sjön vid gamla länsvägen 
157 vid Skottek och söderut 

 
 
Beslut lämnas till 
Lars Nilsson   
Samhällsbyggnadschefen 
 
 

Sebastian Olofsson Abbas Mahmoudi 
Samhällsbyggnadschef Projektledare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
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 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 



 Ulricehamns Kommun .; ' " ;

Från: konnnun@2ukmehan1nse 35¢: *“v7ujn_ 21
Skkkat den21okmber20130814 °"
Ink UHmehamnsKomnum
Amne: Formulärdata från "Medborgarförslag" (Ulricehamns kommun)_l_fff f -- ‘rI“iriE:$,‘r:<‘}i-fiiézfigngiri-7Q

,<:[./’} (’'/‘’/.'5-‘ .;3.$ a.

Meddelande: Gamla länsväg 157 som sträcker sig från Skottek och söderut är vad jag vet den

enda vägen i vår kommun som fått pris. För många år sedan kom den tvåa i en tävling om
vackraste väg.

På den tiden kunde man färdas från Skottek, mot Sjögunnarsbo, och njuta av sjöutsikten i
varenda kurva. Nu har det tyvärr växt upp så mycket sly mellan vägen och strandkanten att
man snart inte ser något av sjön. T.o.m. när man färdas på banvallen är det svårt att se
sjön.

Bo Högborn skrev något mycket slående för ett tag sedan i Ulricehamns Tidning i stil med:
"Det känns som man åker i en tunnel". Ulricehamn har marknadsfört banvallarna på ett

mycket bra sätt, och fått hit mängder med turister. Låt dem då få se hur vackert det är
utmed sjön. För det är väl det som är meningen?

Mitt medborgarförslag är att se om det är möjligt att påverka markägarna att röja utmed
sjön. Kanske finns det något bidrag att söka.

Namn: Lars Nilsson
epost: nilssonlars@hotmail.com

adress: Furuvägen 2
postadress: 523 93 Marbäck

1
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Svar på medborgarförslag om införande av 
parkeringsavgifter i Ulricehamns tätort 
Dnr 2015/489 
 
 
Sammanfattning 
Tobias Henning har inkommit med ett medborgarförslag om att införa parkeringsavgifter i 
Ulricehamns kommun och öronmärka intäkterna för kollektivtrafiken. Förvaltningen har fått 
i uppdrag av politiken att utreda förutsättningarna för parkeringsavgifter i Ulricehamns 
tätort. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-02-26 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om införande av parkeringsavgifter i Ulricehamn tätort 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det politiska uppdrag 
förvaltningen fått om att utreda förutsättningarna för parkeringsavgifter i Ulricehamns 
tätort. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-26 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
införande av parkeringsavgifter i Ulricehamns tätort 
Diarienummer 2015/489, löpnummer 3487/2017 
 
Sammanfattning 
Tobias Henning har inkommit med ett medborgarförslag om att införa parkeringsavgifter i 
Ulricehamns kommun och öronmärka intäkterna för kollektivtrafiken. Förvaltningen har fått 
i uppdrag av politiken att utreda förutsättningarna för parkeringsavgifter i Ulricehamns 
tätort. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det politiska uppdrag 
förvaltningen fått om att utreda förutsättningarna för parkeringsavgifter i Ulricehamns 
tätort. 
 
 
Ärendet 
Tobias Henning har inkommit med ett medborgarförslag om att införa parkeringsavgifter i 
Ulricehamns kommun och öronmärka intäkterna för kollektivtrafiken. Förvaltningen har fått 
i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att utreda förutsättningarna för 
parkeringsavgifter i Ulricehamns tätort. Förvaltningen håller på att analysera fördelar och 
nackdelar med att införa parkeringsavgifter och vilka konsekvenser det skulle få.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Medborgarförslag om införande av parkeringsavgifter i Ulricehamn tätort 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Tobias Henning   
 
 
 
 

Sebastian Olofsson  
Samhällsbyggnadschef  



Fra: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Dato: 19.08.2015 13:29:47
Til: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Tittel: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Förslaget i en mening:
Inför parkeringsavgifter i Ulricehamns tätort och öronmärk dessa 
pengar för kommunens kollektivtrafik. 

Bakgrund:
Vi har väl inga bilproblem i Ulricehamn? Gott om parkeringar, aldrig 
bilköer, bra luft. Problemet är bara att det är en illusion. För att få 
bukt med klimatförändringarna behöver vi ställa om till en mer 
hållbar livsstil. Det gäller globalt och för alla, ulricehamnare inte 
undantagna. Men hur ska det gå till? Vi måste börja någonstans, så 
varför inte med vårt förhållande till bilen. Ulricehamn har goda 
förutsättningar att bli en närmast bilfri stad. Eller annorlunda uttryckt: 
en attraktiv kommun för framtiden.

Behovet:
Det är inga stora avstånd i vår stad. Mer eller mindre allting finns 
inom en radie på fem kilometer. En kvalificerad gissning är att 
många bilresor sker av gammal vana och egentligen är onödiga. 
Men bilresandet kommer inte att minska så länge det inte finns 
några vettiga alternativ. En smart och snabb linjetrafik är därför ett 
måste. Både av sociala och miljömässiga skäl, men också för att 
kommunen ska ha möjlighet att växa. Om stadens befolkning växer 
har vi oundvikligt trafikproblem att vänta runt hörnet, se på vilken 
storstad som helst. Men nu har vi chansen att göra rätt från början.

Förslag till lösning:
Den enklaste, och förmodligen effektivaste, metoden för att påverka 
medborgare i en viss riktning är ekonomiskt styrning. Detta kan vi 
utnyttja för att finansiera en utökad och kraftigt förbättrad 
kollektivtrafik i kommunen. Mitt förslag är att införa parkeringsavgifter 
i Ulricehamns tätort och öronmärka dessa pengar för 
kollektivtrafiken. På så sätt slås två flugor i en smäll. Dels tvingar det 
bilisterna att reflektera över sitt bilkörande, dels skapas 
förutsättningar för en god busstrafik. Jag föreslår att en utredning 
tillsätts kring denna fråga, där även kommunens invånare genom 
medborgardialog tillfrågas om deras syn på kollektivtrafiken och 
andra alternativ till bilen som primärt transportmedel.

Förnamn: Tobias

Efternamn: Henning

E-post: info@tobiashenning.se

Adress: Nillas väg 30 A, 523 39 Ulricehamn

Sida 1 av 1
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Svar på medborgarförslag om skyltar med fakta om 
fåglar som finns i sjön Åsunden 
Dnr 2017/15 
 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2017-01-04 med förslag att (1) det ska finnas skyltar längsmed 
Åsunden med information om de fåglar som förekommer i och kring sjön, fåglarnas namn, 
biologi, bild, samt speciell information om hur fåglarna ska matas. Vidare (2) att kommunen 
ska kontrollera svanar, speciellt unga svanar, och änder så att de inte fryser fast i isen. 
Förvaltningens bedömning är att de förslag som framförs är kostnadsineffektiva, i jämförelse 
med andra angelägna naturvårdsprojekt och att medborgarförslaget ska avslås. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-02-22 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om skyltar med fakta om fåglar som finns i sjön Åsunden 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslagen är kostnadsineffektiva jämfört 
med många andra tänkbara insatser samt att det finns många andra områden inom 
naturvården i kommunen som är betydligt mera angelägna än att just informera om 
fågelfaunan i Åsunden. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-02-02 

Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om 
skyltar med fakta om fåglar som finns i sjön Åsunden 
Diarienummer 2017/15, löpnummer 853/2017 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2017-01-04 med förslag att (1) det ska finnas skyltar längsmed 
Åsunden med information om de fåglar som förekommer i och kring sjön, fåglarnas namn, 
biologi, bild, samt speciell information om hur fåglarna ska matas. Vidare (2) att kommunen 
ska kontrollera svanar, speciellt unga svanar, och änder så att de inte fryser fast i isen. 
Förvaltningens bedömning är att de förslag som framförs är kostnadsineffektiva, i jämförelse 
med andra angelägna naturvårdsprojekt och att medborgarförslaget ska avslås. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslagen är kostnadsineffektiva jämfört 
med många andra tänkbara insatser samt att det finns många andra områden inom 
naturvården i kommunen som är betydligt mera angelägna än att just informera om 
fågelfaunan i Åsunden. 
 
 
Ärendet 
Rose-Marie Rosén skickade in ett medborgarförslag 2017-01-04 med förslag att (1) det ska 
finnas skyltar om fåglar längs Åsunden. Skyltarna ska med namn, fakta och bilder informera 
om de fågelarter som finns i Åsunden. Det ska också finnas information om vad respektive 
fågelart äter, hur de ska matas samt speciell information om vilken mat som inte ska ges till 
fåglarna. Rose-Marie Rosén föreslår också (2) att kommunen ska kontrollera svanar, speciellt 
unga svanar, och änder så att de inte fryser fast i isen. 
 
Omvärldsanalys 
Syftet med skyltningen skulle vara att informera allmänheten samt besöksgrupper och berika 
naturupplevelsen av Åsunden. Det skulle gynna jämställdheten på så sätt att informationen 
finns för alla. Förslaget berör inte barnkonventionen specifikt men ju bättre naturupplevelser 
barn får desto lättare har de att ta ansvar för en hållbar utveckling. En god kunskap om 
naturen och dess mångfald är en förutsättning för att miljön behandlas respektfullt och en av 
grundstenarna i en hållbar utveckling. 
 
I september 2011 presenterade Beredningsgruppen för samhällsutveckling en 
utvecklingsplan för sjön Åsunden. Utredningens förslag till åtgärder, ca investeringar på 
300 000 kronor, berörde bryggor, bojar, belysning, mm., men inte naturinformation till 
allmänheten. Ett flertal av åtgärderna har genomförts. En sökning i artportalens information 
om fynd av fågelarter vid Åsunden för 2017 visar att minst 50 fågelarter har observerats vid 
sjön. Skyltarna skulle behöva vara stora om inte ett urval av arter görs. Några skyltar med 
naturinformation om fågellivet vid Åsunden finns såvitt förvaltningen känner till inte. Sådan 
naturinformation förekommer i en del andra kommuner. 
 
Att kontrollera att svanar och änder inte fryser fast i isen skulle kräva bevakning vid 
riskfyllda väderleksförhållanden och kräva stora samt kostsamma insatser. Sådana händelser 
sker naturligt men dock i liten utsträckning och måste betraktas som en naturlig dödsorsak. 
Sådana dödsfall har med stor sannolikhet liten inverkan på artens fortlevnad jämfört med 
andra hot som arterna står inför, t.ex. minskad tillgång på lämpliga miljöer, miljögifter av 
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olika slag, etc. En sådan bevakning skulle sannolikt bli väldigt kostnadsineffektiv och ha 
marginell effekt på artens fortlevnad.  
 
Laglighet 
Uppförande av skyltar kräver bygglov enligt plan och bygglagen.  
Skyltar omfattas också av Lag 1998:814 särskilda bestämmelser för gaturenhållning och 
skyltning vilket innebär att tillstånd för sätta upp en skylt måste ansökas hos och ges av 
kommunen.  
 
Ekonomi 
En grov skattning av kostnaden för en skylt har gjorts. Skattning innefattar produktion av 
underlag för skylten, dvs. insamlade av information om vilka arter som förekommer vid 
Åsunden, sammanställning av faktainformation och bildmaterial samt skyltutformning. 
Vidare kostnad för skylt, tillstånd/lov och uppsättning. Skattningen visar att det torde bli 
svårt att hålla kostnaden under 40 000 till 50 000 per skylt då högre kvalitet krävs för lång 
livslängd. Även ett begränsat urval av arter påverkar inte kostnader per skylt speciellt 
mycket. Underhåll av skyltarna är inte medräknat. Ska skyltar sättas upp de ställen där 
allmänheten rör sig torde det bli frågan om åtminstone tiotalet skyltar. 
 
Konsekvensbedömning och slutsats 
Sammantaget görs bedömningen att medborgarförslaget tar upp en viktig aspekt vad gäller 
naturvården i kommunen, nämligen information så att naturen blir tillgänglig för fler. 
Naturvården i kommunen består dock av många områden. Detta gör att det finns många 
andra områden inom naturvården i kommunen som är betydligt mera angelägna än att just 
informera om fågelfaunan i Åsunden. Exempel på detta är åtgärder riktade mot arter som 
omfattas av artskyddsförordningen, fridlysta och rödlistade arter, säkerställande av 
skyddsvärd natur och ekosystemtjänster i kommunen. Bedömningen görs också att förslagen 
är kostnadsineffektiva, dvs. ger liten biologisk effekt per satsad krona, jämfört med många 
andra tänkbara insatser. Slutsatsen är därför att medborgarförslaget ska avslås. 
 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om skyltar med fakta om fåglar som finns i sjön Åsunden 
 
Beslut lämnas till 
Rose-Marie Rosén.   
 
 
 
 
 

Pehr Johansson Ola Alinvi 
Kanslichef Miljöstrateg 
Kanslifunktionen Strategi- och utvecklingsenheten 
  

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 04.01.2017 13:23:46
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag tycker det ska komma upp skyltar med namn, fakta och bilder på de olika
fåglar vi har på sjön Åsunden.
Samt vad de äter och hur man matar dem. Speciellt vintertid då fåglarna behöver
näringsrik mat. T.ex. vete, havre m.m. Fettrik mat ämnat för fåglar.
Viktigt är att skriva vad man absolut inte får mata dem med.
T.ex. Mögligt bröd, salt och sådant som innehåller choklad m.m. som är giftigt för
dem.
Vintertid kan man också ha koll på svanar och änder och då speciellt unga svanar
som kan frysa fast i isen.

Förnamn: Rose-Marie
Efternamn: Rosén
E-post: nylyckan@msn.com
Adress: Nylyckan. Fridhemsgatan 60 52331 Ulricehamn
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Svar på medborgarförslag om cykelbana från LIDL 
mot Volvo 
Dnr 2017/420 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en cykelbana byggs utmed Falköpingsvägen mellan Lidl 
och den befintlig gång- och cykelvägen som ansluter till Lindängsvägen. Aktuell sträcka finns 
med i kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om cykelbana från LIDL mot Volvo 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att sträckan finns med i 
kommunens prioriteringsordning för utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Kommunen 
kommer även ansöka om statlig medfinansiering för att få gång- och cykelvägen utbyggd. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-04 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om 
cykelbana från LIDL mot Volvo 
Diarienummer 2017/420, löpnummer 1145/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en cykelbana byggs utmed Falköpingsvägen mellan Lidl 
och den befintlig gång- och cykelvägen som ansluter till Lindängsvägen. Aktuell sträcka finns 
med i kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att sträckan finns med i 
kommunens prioriteringsordning för utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Kommunen 
kommer även ansöka om statligmedfinansiering för att få gång- och cykelvägen utbyggd. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Per Gräsberg att en cykelbana byggs utmed Falköpingsvägen 
mellan Lidl och den befintliga gång- och cykelvägen som ansluter till Lindängsvägen. Han 
konstaterar att man som cyklist inte väljer att åka upp till Lindängsvägen om man befinner 
sig nere i staden utan i stället väljer att cykla utmed Falköpingsvägen som har en hög 
trafikbelastning. 
 
Den aktuella sträckan finns med i kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar och är en av de projekt som är aktuella för kommunen att söka statlig 
medfinansiering för 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om cykelbana från LIDL mot Volvo 
 
Beslut lämnas till 
Per Gräsberg   
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

 



Från: Per Gräsberg[per.grasberg@telia.com]
Skickat: 29.05.2017 08:37:03
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Medborgarföslag

Hej !
 
Jag cyklar ganska mycket i vår fina stad, men jag saknar en cykelbana som börjar vid LIDL och ansluter till
cykelbanan som kommer från Lindängsvägen borta vid Volvo.
 
Befinner man sig nere i staden så åker man inte upp till Libdängsvägen utan kör R 46 norrut, den delen är hårt
belastad fn.
 
När ni ändå håller på ta och rensa upp runt och i Lillsjön vid FG bygg, en liten fontän skulle heller inte skada.
 
Vänligen
Per Gräsberg.
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§  
 

Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning 
genom Götåkra by 
Dnr 2017/586 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är 
länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt 
område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om hastighetssänkning genom Götåkra by 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på 
aktuell sträcka. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att lyfta önskemålet om hastighetssänkning i Götåkra med 
länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-04 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om 
hastighetssänkning genom Götåkra by 
Diarienummer 2017/586, löpnummer 1138/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är 
Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt 
område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte 
kommunen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Länsstyrelsen som fattar beslut på 
aktuell sträcka. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås en hastighetssänkning genom Götåkra by till 60 km/h. 
 
Väg 1714 som går genom Götåkra är en statlig väg och sträckan ligger inte inom tätbebyggt 
område. Det är Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar 
utanför tätbebyggt område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos 
länsstyrelsen och inte kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om hastighetssänkning genom Götåkra by 
 
Beslut lämnas till 
Victor Ståhl   
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

 



Från: Viktor Ståhl[viktor@hokerumbygg.se]
Skickat: 08.08.2017 11:47:23
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Medborgarförslag

Jag vill föreslå en hastighetssänkning genom Götåkra by till 60 km/h.
 
Med vänlig hälsning
Viktor Ståhl
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§  
 

Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning i 
Götåkra 
Dnr 2017/648 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är 
länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt 
område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om hastighetssänkning i Götåkra 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på 
den aktuella sträckan. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att lyfta önskemålet om hastighetssänkning i Götåkra med 
länsstyrelsen. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-04 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om 
hastighetssänkning i Götåkra 
Diarienummer 2017/648, löpnummer 1140/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är 
Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt 
område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte 
kommunen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Länsstyrelsen som fattar beslut på 
den aktuella sträckan. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att hastighetsgränsen genom Götåkra sänks från 70 km/h till 
50 km/h. Det har skett flera farliga händelser, bland annat i samband med barn som väntar 
på skolbussen. 
 
Väg 1714 som går genom Götåkra är en statlig väg och sträckan ligger inte inom tätbebyggt 
område. Det är Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar 
utanför tätbebyggt område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos 
länsstyrelsen och inte kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om hastighetssänkning i Götåkra 
 
Beslut lämnas till 
Sandra Hagberg 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

 



Från: Sandra Hagberg[sandrahagberg81@gmail.com]
Skickat: 14.09.2017 09:27:37
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Medborgarförslag

Hej.
Pga flera incidenter utmed vår väg i Götåkra så vill jag föreslå att man sänker hastigheten från 70km/h till 50km/h. Det har
länge varit problem med hur folk kör här, men nu börjar det blir riktigt farligt. På bara några veckor har jag varit med om eller
sett flera farliga händelser. En del förare verkar tro att det är fri hastighet på den här vägen. Den senaste skedde idag när
barnen väntade på skolbussen. Då kom två bilar från Vegbyhållet och den ena bestämmer sig för att köra om den andra
precis vid vår infart där barnen står. Jag och framförallt barnen blev rädda och föraren som blev omkörd blev nog det också
för han/hon slängde sig på tuten. Det måste göras något åt detta innan något riktigt allvarligt händer.
Mvh Sandra Hagberg 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning 
genom Götåkra 
Dnr 2017/649 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är 
länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt 
område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning genom Götåkra 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på 
aktuell sträcka. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att lyfta önskemålet om hastighetssänkning i Götåkra med 
länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-04 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om 
hastighetsbegränsning genom Götåkra 
Diarienummer 2017/649, löpnummer 1139/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är 
Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt 
område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte 
kommunen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Länsstyrelsen som fattar beslut på 
aktuell sträcka. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås en hastighetssänkning genom Götåkra by till 60 km/h. 
 
Väg 1714 som går genom Götåkra är en statlig väg och sträckan ligger inte inom tätbebyggt 
område. Det är Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar 
utanför tätbebyggt område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos 
länsstyrelsen och inte kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning genom Götåkra 
 
Beslut lämnas till 
Ingemar Skattberg   
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 14.09.2017 12:42:42
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag vill på något sätt att hastigheten begränsas genom Götåkra. Nu har det hänt
ytterligare tillbud med barn som väntar på skolbuss, då trafikanter inte verka se
småbarn vid vägkanten Mitt förslag är att sänka hastigheten till 60 km.

Förnamn: ingemar
Efternamn: skattberg
E-post: ingemarskattberg@gmail.com
Adress: Götåkra 133 52011 Vegby
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§  
 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet genom 
Götåkra 
Dnr 2017/651 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är 
länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt 
område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om sänkt hastighet genom Götåkra 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på 
aktuell sträcka. 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på 
aktuell sträcka. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att lyfta önskemålet om hastighetssänkning i Götåkra med 
länsstyrelsen. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-04 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om sänkt 
hastighet genom Götåkra 
Diarienummer 2017/651, löpnummer 1137/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är 
Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt 
område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte 
kommunen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Länsstyrelsen som fattar beslut på 
aktuell sträcka. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att gällande hastighetsgräns 70 km/h genom Götåkra sänks 
till 60 km/h och att skyltar med varning för skymda utfarter sätts upp. I Götåkra finns en 
större mjölkgård vilket innebär många tunga transporter med traktor och lastbil. Det finns 
flera barnfamiljer med barn i skolåldern liksom gårdar med rid och körhästar.  
 
Väg 1714 som går genom Götåkra är en statlig väg och sträckan ligger inte inom tätbebyggt 
område. Det är Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar 
utanför tätbebyggt område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos 
länsstyrelsen och inte kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om sänkt hastighet genom Götåkra 
 
Beslut lämnas till 
Kjell Ragnarsson   
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 14.09.2017 18:30:04
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej Jag vill lämna ett förslag om sänkt hastighet på väg 1714 genom Götåkra
radgårds by. I Götåkra finns en större mjölkgård därmed många tunga transporter
med traktor och lastbil, flera barn familjer med barn i skolåldern, gårdar med rid
och körhästar. Jag önskar därför hastigheten sänks till 60 km/tim mellan Götåkra
skyltarna och att skyltar med varning om skymda utfarter sätts upp. Om ni nu vill ha
en levande landsbygd får ni se till att den inte blir överkörd av stressad pendlare
bokstavligen. Det har inträffat många tillbud redan, senast ett i dag. MVH Kjell
Ragnarsson.

Förnamn: Kjell
Efternamn: Ragnarsson
E-post: kjell_ragnarsson@telia.com
Adress: Götåkra 127 52011 VEGBY
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§  
 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet genom 
Götåkra radby 
Dnr 2017/788 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är 
länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt 
område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag 

 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på 
aktuell sträcka. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att lyfta önskemålet om hastighetssänkning i Götåkra med 
länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-04 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om sänkt 
hastighet genom Götåkra radby 
Diarienummer 2017/788, löpnummer 1136/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är 
Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt 
område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos Länsstyrelsen och inte 
kommunen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Länsstyrelsen som fattar beslut på 
aktuell sträcka. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag framförs att gällande hastighetsgräns 70 km/h genom Götåkra är för 
hög, bland annat med tanke på att det finns flera dolda utfarter och gårdar med mycket 
trafik. Hastighetsgränsen föreslås sänkas till 40 km/h genom gårdsplanerna och 60 km/h 
däremellan. 
 
Väg 1714 som går genom Götåkra är en statlig väg och sträckan ligger inte inom tätbebyggt 
område. Det är Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar 
utanför tätbebyggt område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos 
Länsstyrelsen och inte kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag 
 
Beslut lämnas till 
Ingrid Saarva   
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

 



Medborgarförslag 
Beträffande hastigheten genom Götåkra radby 

Götåkra är en radby, det vill säga att flera av fastigheterna ligger på ömse sidor om 
genomfartsvägen. Det innebär att på dessa fastigheter har vi på större delen av byn en tillåten 
hastighet om 70 km/tim. På en annan del av byn är det max 30 km/tim som gäller. 

Vid jämförelse med orterna norr om Ulricehamn är det 50 km/tim som gäller, trots att vägen 
inte går över gårdsplaner eller dylikt. 

I Gällstad har ni föredömligt sänkt hastigheten till 40 km/tim inom tätorten och 60 km/tim 
däromkring. 

På vägen genom Götåkra passeras flera dolda in- och utfarter och gårdar med mycket trafik. 
Vi vill ha en levande landsbygd där barn ska kunna leka och människor ska kunna vistas, 
promenera och cykla utan livsfara. En vilsekommen kalv eller höna ska inte straffas med 
döden. 

Det är inte ovanligt att våra katter skadas, kor och kvigor rymmer ur sina hagar eller att rådjur 
och älgar strövar genom byn. 

Det är väldigt olustigt när bilister och lastbilsförare tyder 70-skyltarna som lägsta 
rekommenderade hastighet. Tidiga morgnar och sena kvällar hinner man inte höra fordonen 
förrän de passerar. 

Mitt förslag är att Götåkra behandlas som Gällstad, med en hastighet av 40 km/tim 
genom gårdsplanerna och 60 km/tim däremellan. 

 

Götåkra den 27 november 2017 

Ingrid Saarva 
Ingrid Saarva 
Götåkra 132 
520 11 Vegby 
0763 968792 
Ingrid.saarva@gmail.com 
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2018-05-03 
Dnr 2017/830 
 
 
Sammanfattning 
1 Protokollsutdrag från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018-03-16 
2 Protokoll från Samverkansnämnd IT 2018-03-02 
3 Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 2018-03-22 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-04-18 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2018-05-03 
2017/830, löpnummer 1143/2018 

Sammanfattning 
1 Protokollsutdrag från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018-03-16 
2 Protokoll från Samverkansnämnd IT 2018-03-02 
3 Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 2018-03-22 

Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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