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Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2018/310 
 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2018-02-13, att 
fastställa årsredovisning för 2017 samt att översända den tillsammans med 
revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-23 från kommunsekreterare 
2 Brev Årsredovisning 2017 
3 Protokollsutdrag § 5 20180223 Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
4 Årsredovisning 2017 
5 Revisionsberättelse underskriven 
6 Revisionsredogörelse 7H 2017 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-23 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2017 Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2018/310, löpnummer 2243/2018 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2018-02-13, att 
fastställa årsredovisning för 2017 samt att översända den tillsammans med 
revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning 
 
Beslutsunderlag 

1 Brev Årsredovisning 2017 
2 Protokollsutdrag § 5 20180223 Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
3 Årsredovisning 2017 
4 Revisionsberättelse underskriven 
5 Revisionsredogörelse 7H 2017 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 5 Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
  

Ekonomiskt resultat 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 1 952 tkr gentemot budget 
vilket är 652 tkr lägre än år 2016.  
Förbundskansliet redovisar ett resultat gentemot budet om 1 224 tkr vilket 
ligger i samma nivå som år 2016. Navet Science Center redovisar ett resultat 
om 383 tkr vilket är 762 tkr lägre än år 2016. Medarbetarcentrum gör ett 
resultat om 346 tkr vilket ligger i samma nivå som år 2016. Närvårdskontoret 
redovisar ett resultat om 805 tkr vilket är 437 tkr högre resultat än år 2016. 
 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var 3 000 tkr. Det 
faktiska resultatet för förbundet uppgår till 1 952 tkr vilket är 1 048 tkr lägre än 
prognosen i delårsbokslutet. De huvudsakliga förklaringarna till det något lägre 
resultatet är införande av en förändrad redovisningsprincip avseende interna 
tillväxtprojekt. De förändrade redovisningsprinciperna innebär i huvudsak att 
egna kostnader bokas upp i ett tidigare läge i syfte att minska risken för 
framtida underskott.  
Ytterligare en huvudförklaring till det något lägre resultatet i förhållande till 
delårsprognosen är att närvårdskontorets faktiska resultat om 803 tkr föreslås 
bokföras som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom 
Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
Förbundets övriga verksamhetsområden Navets Science Center samt 
Medarbetarcentrum redovisar ett helårsresultat i paritet prognos i delårsbokslut  
 
God ekonomisk hushållning 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning 
och karaktär bedömts motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 
miljoner kronor. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10% är 
motiverat.  Det totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 9 727tkr 
varav kansliet del är 7 141 tkr, Navet 2 322 tkr och Medarbetarcentrum 264 
tkr.  
 
Verksamhetens förväntade utveckling  
Under år 2018 ska en modell för målstyrning avseende tillväxtmedel tas fram 
som kommer att underlätta uppföljning av förbundets arbete inom området. 
Förbundet har också fått i uppdrag att förstärka arbetet med framtidsbild 
Boråsregionen och att på tre års sikt genomföra projekt inom områdena 
miljöstrategisk samverkan och besöksnäring.  
 
Måluppfyllelse  
Direktionen har beslutat om det övergripande målet: Att aktivt delta i arbetet 
för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva 
i. Målet ska nås genom de tre strategiska målen som är:  
• Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv  
• Gränsöverskridande möte och samverkan  
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• Främja innovation och nytänkande  
För varje beredningsområde redovisas hur 2017 års arbete har styrts mot de 
uttalade strategiska målen. Verksamheterna Navet, Medarbetarcentrum och 
Närvårdskontoret redovisas i bilaga 1-3 i årsredovisning.  

 
Direktionen beslutar 
 att efter redaktionell förändring för egen del godkänna upprättat förslag till 

årsredovisning 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och  
 
att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med 
årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 

 
 
 
 

 
 
Vid protokollet  
Lena Brännmar 
Administrativ chef  

 
Justerat av  
 
 
Ulf Olsson   Tomas Johansson 
Ordförande  

   
 
Justeringen tillkännagiven den 28 februari  2018  

 
Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar  
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Politisk representation Direktion 2017 
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft sex 
sammanträden under år 2017. 

 
 

Ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stad 
1-e vice ordförande  Crister Persson (C) Tranemo kommun 
2-e vice ordförande Tomas Johansson (M) Marks kommun 

Ledamot Peter Rosholm (S) Bollebygds kommun 
Ledamot Annette Carlsson (M) Borås Stad 
Ledamot Johnny Carlsson (C) Herrljunga kommun 
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun 
Ledamot Mattias Josefsson (S) Ulricehamns kommun 
Ledamot Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun 

Ersättare Christer Johansson (M) Bollebygds kommun 
Ersättare Morgan Hjalmarsson (L) Borås Stad 
Ersättare Malin Carlsson (S) Borås Stad 
Ersättare Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun 
Ersättare Peter Landgren (S) Marks kommun 
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun 
Ersättare Tony Hansén (S) Tranemo kommun 
Ersättare Roger Wilhelmsson (M) Ulricehamns kommun 
Ersättare t.o.m. 30 juni Christer Forsmark (S) Vårgårda kommun 
Ersättare fr.o.m.1 juli Tony Willnér (S) Vårgårda kommun 

Adjungerad Ann-Charlotte Stenkil (M) Varbergs kommun 
Adjungerad Jana Nilsson (S) Varbergs kommun 
Adjungerad Cristina Bernevång (KD)  
Adjungerad Lennart Andreasson (V)  
Adjungerad Tom Andersson (MP)  
Adjungerad Crister Spets (SD)  
Adjungerad Anders Leijonhielm (-) Tidigare LPO Svenljunga 
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Revisorer 
Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark 
och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare för denna. Borås revisor är sammankallande. 
Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare för 
denne. 

 

Revisorer   
Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad 
Ordinarie Roger Fogelström (M) Marks kommun 
Ordinarie Ulf Tranfors-Gustafsson (M) Tranemo kommun 
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun 
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun 
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad 
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun 
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns kommun 

 

Förvaltningsberättelse 

Verksamhetsidé 
Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, 
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är 
adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan med Varberg finns. 

 
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på 
förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet; 

- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå. 
 

Arbetsformer 
Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. Förbundet är också 
huvudman för Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och Business Region Borås, 
(BRB). Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna för förbundskansli och tillväxtmedel har 
varit 78 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. Utöver 
medlemsavgiften finansierar medlemskommunerna BRB med 6 kr per invånare. För Varbergs kommun är 
bidraget 11 kronor/inv. 
Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar Direktionen om användning av regionens bidrag för 
tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel. 
Navet finansieras dels av medlemskommunerna men har också intäkter från Skolverket, bidrag från Västra 
Götalandsregionen och temporära projektmedel. 
Medarbetarcentrums basverksamhet utgörs främst av intäkter från medlemskommunerna och har därutöver 
ett tjänsteutbud som säljs till både medlemskommuner och andra. 
Närvårdskontoret finansieras av medverkande kommuner och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). 
Medverkande kommuner bidrar med 5,06 kr per invånare och HSN bidrar med motsvarande hela summa. 
Mot bakgrunden att Verksamheterna Navet och Medarbetarcentrum finansieras och nyttjas olika av 
medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen förs dessa som egna resultatenheter i den interna redovisningen. 

 
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med 

- Politiskt engagemang i Direktion 
- Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor 
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Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har två beredningsgrupper, Hållbar regional utveckling 
(BH7) och Välfärd & Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att: 

- Arbeta med strategiska frågor 
- Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen 
- Ta initiativ i frågor 
- Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde 
Därutöver finns en politisk styrgrupp för Navet och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdskontoret. 

 
Förbundet utser Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till 
styrelsen för VästKom som är Västsvenska kommunalförbundens samorganisation som arbetar med 
utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. 
Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och 
andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på samverkan, deltar kansliet i stort 
sett regelbundet i förekommande tjänstemannagrupper mellan medlemskommunerna såsom t ex 
kommun, utbildnings-, och socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer och 
samhällsbyggnad. 

 
På regional nivå samverkar kansliet med länets övriga kommunalförbund samt VästKoms kansli, andra 
regionala och delregionala grupper såsom Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelse, Högskola och 
Arbetsförmedling. På tjänstemannanivå möts de fyra kommunalförbunden för samverkan via VästKom i 
vad som benämns ledningsgrupp VGK.. Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef medverkar i 
Västgruppen för beredning av frågor inom regional utveckling och tillväxt till Beredningen för hållbar 
utveckling Västra Götaland (BHU). I BHU möts de fyra kommunalförbunden och representanter för VGR 
om strategiska frågor inom regional utveckling och tillväxt. På politisk nivå representerar presidiet och 
ordförande för BH7 förbundet i VästKoms styrelse och BHU. Direktionens ordförande representerar 
förbundet i Samrådsorganet där de fyra kommunalförbunden via VästKom samverkar med VGR om 
strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. 
Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom 
Medarbetarcentrum och Närvårdskontoret. Under året har dessa samarbetat med åtskilliga 
olika institutioner och organisationer både i och utanför Sjuhärad. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Ombyggnation pågår i Navets och i angränsande lokaler. Navet får en ny granne då Borås kulturskola flyttar 
in under hösten 2018. Till följd av det har stora förändringar av Navets lokaler varit nödvändiga. Den stora 
ombyggnationen har kraftigt begränsat Navets möjlighet att bedriva verksamhet och producera utställningar 
som är viktiga intäkter för verksamheten. För att kompensera intäktsförluster har ett tilläggsavtal förhandlats 
fram mellan Sjuhärads kommunalförbund avseende Navet och fastighetsägaren Simonsland Nybron AB. 

 
Väsentliga personalförhållanden 
Andelen medelanställda på förbundet under år 2017 är totalt 40,07 (åa) i jämförelse med år 2016 då 
andelen medelanställda årsarbetare var 41,58 årsarbetare. Fördelning se bilaga 4. 

 
Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro 

år 2017 
7,7% 

år 2016 
6,3 % 

Varav kvinnor 88,9% 70,9 % 
Varav män 11,1% 29,1 % 
Varav över 60 dagar 81,2% 64,1 % 
Varav kvinnor över 60 dagar 88,7% 71,7 % 
Varav män över 60 dagar 11,3% 28,3 % 
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Resultat 2017 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 1 952 tkr gentemot budget vilket är 652 tkr lägre än år 
2016. 
Förbundskansliet redovisar ett resultat gentemot budet om 1 224 tkr vilket ligger i samma nivå som år 2016. 
Navet Science Center redovisar ett resultat om 383 tkr vilket är 762 tkr lägre än år 2016. Medarbetarcentrum 
gör ett resultat om 346 tkr vilket ligger i samma nivå som år 2016. Närvårdskontoret redovisar ett resultat om 
805 tkr vilket är 437 tkr högre resultat än år 2016. 

 

Kommentar till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslut 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var 3 000 tkr. Det faktiska resultatet för förbundet 
uppgår till 1 952 tkr vilket är 1 048 tkr lägre än prognosen i delårsbokslutet. 
De huvudsakliga förklaringarna till det något lägre resultatet är införande av en förändrad redovisningsprincip 
avseende interna tillväxtprojekt. De förändrade redovisningsprinciperna innebär i huvudsak att egna 
kostnader bokas upp i ett tidigare läge i syfte att minska risken för framtida underskott. Se 
redovisningsprinciper och beräkningsmodeller sid 7. 
Ytterligare en huvudförklaring till det något lägre resultatet i förhållande till delårsprognosen är att 
närvårdskontorets faktiska resultat om 803 tkr föreslås bokföras som ett nollresultat vilket möjliggör för det 
politiska samrådet inom närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
Förbundets övriga verksamhetsområden Navets Science Center samt Medarbetarcentrum redovisar ett 
helårsresultat i paritet prognos i delårsbokslut 

 

Balanskravsutredning 
Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2017. Förbundet använder inte 
resultatutjämningsreserv (RUR). 

 

Beräkning av balanskravsresultat 
Belopp i tkr 

Årets resultat enligt resultaträkningen + 1 952 
Reducering av samtliga realisationsvinster  0 
Balanskravsresultat + 1 952 

 
God ekonomisk hushållning 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning och karaktär bedömts 
motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 miljoner kronor. Navets styrgrupp har bedömt att 
ett eget kapital om 10% är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 9 727tkr varav 
kansliet del är 7 141 tkr, Navet 2 322 tkr och Medarbetarcentrum 264 tkr. 

 
Verksamhetens förväntade utveckling 
Under år 2018 ska en modell för målstyrning avseende tillväxtmedel tas fram som kommer att underlätta 
uppföljning av förbundets arbete inom området. Förbundet har också fått i uppdrag att förstärka arbetet med 
framtidsbild Boråsregionen och att på tre års sikt genomföra projekt inom områdena miljöstrategisk 
samverkan och besöksnäring. 
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Medfinansiering av E20 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna 
avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda 
till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k. 
anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra 
Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har avsatt 
9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år. Under år 2017 har 
1 685 tkr avsatts varav 310 tkr för anläggningsindex. Verkligt index blev 5,5 % mot antaget 2 %, jmf tidigare 
underlag från Trafikverket. Anläggningsindex för 2018 och framåt förväntas stiga vilket kommer tas hänsyn 
till i budget för kommande år. 

 
 

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
För kansliets egna projekt som finansieras med tillväxtmedel har viss förändring skett av nuvarande 
bokföringsrutiner. Anledningen till förändringen är svårigheter att göra prognos för slutligt utfall och att 
minimera risker i kommande års resultat. Förändringen innebär att periodisering av kommunernas andel av 
tillväxtmedel nu görs i samband med att beslut fattas. 

 
 

Investeringsverksamhet 
Navet har under året investerat i en saxlift och bordsåg motsvarande totalt 184 tkr. 

 
Intern kontroll 
Uppföljning av intern kontrollplan för år 2017 är genomförd och redovisas i bilaga 5. 
Beslut om intern kontrollplan 2018 fattades av Direktionen 20171208 som också beslutade att Direktionen 
ska medverka i arbetet med att genomföra väsentlighets- och riskanalys inför år 2019. 

 

Regional utveckling och hållbarhet 
Förbundets verksamhet inom området regional utveckling i Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att 
biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, 
utredningar och utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår: 

 
• Infrastruktur 
• Samhällsbyggnad 
• Kollektivtrafik 
• Tillväxt 
• Kultur 
• eSamhälle 

 
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen 

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 
Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och 
samordning mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram positionerna på både delregional och 
regional nivå gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. 

 
Gränsöverskridande möten och samverkan 
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra externa aktörer medverkar till att 
medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och 
används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika 
verksamhetsområden leder till gemensamma delregionala satsningar. 
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Främja innovation och nytänkande 
Beredningens frågor inom ansvarsområdena är av strategisk art. Arbetssättet är att med nytt tänkande och 
innovativa lösningar möta framtida behov och utmaningar utifrån begränsade resurser. 

 
Effektmål 
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål 
såsom: 

 

Framtidsbild Boråsregionen Gemensam regional planering för goda 
planeringsförutsättningar för markanvändning för 
ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter 
för hela Boråsregionen 

 
Infrastruktur och kollektivtrafik 

 
Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från 
arbete och studier inom delregionen samt arbeta 
för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst 
mot Göteborg 

eSamhälle och eHälsa Vara väl rustade för att nyttja digital 
kommunikation för förbättrad service till invånare 
och organisationer samt effektiv intern 
ärendehantering 

Näringsliv Arbeta för att stärka näringslivet och minska 
arbetslösheten i regionen, både genom att stärka 
existerande företag, stimulera ny-företagande och 
genom att locka fler företag utifrån att flytta hit 
och/eller investera här. 

 
Viktiga aktiviteter/delmoment för att uppnå effektmålen 

Område Aktivitet Resultat 

Kollektivtrafik Remisshantering av målen via ”Årlig 
avstämning” i det reviderade 
Trafikförsörjningsprogrammet. 

 
 
 
Remisser inom DKR 

Remisshantering av målen via 
”årlig avstämning” i det 
reviderade 
Trafikförsörjningsprogrammet är 
genomfört. 

Västtågsutredningen och Ny 
zonstruktur har under hösten 
kommit ut till delregionala 
kollektivtrafikråden på remiss. 
Beslut tas av BHU i mars 2018 

Samhällsbyggnad Fortsatt arbete med strategiska frågor som är 
viktiga för hela delregionen. 

Arbetet med att ta fram en 
gemensam strukturbild för 
Sjuhärad har påbörjats. Denna 
kommer att vara ett viktigt bidrag 
till det pågående arbetet med att 
ta fram en strukturbild för Västra 
Götalandsregionen. 
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 Framtidsbild Boråsregionen Direktionen beslutade 20171110 
att förstärka arbetet och har 
avsatt 1 220 tkr av tillväxtmedel 
för tillsättning av tjänst för 
genomförandet. 

Infrastruktur Revidering nationell och regional 
transportinfrastrukturplan. 2019- 2028 
(Beslut i riksdag vår 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hantering av remisser inom området och 
genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier 
tillsammans med VGR och Trafikverket. 

Revidering av nationell och 
regional infrastrukturplan har 
dominerat årets arbete. I det 
förslag som Trafikverket tagit 
fram utefter vårt utrednings- och 
nomineringsarbete tillsammans 
med medlemskommunerna, har 
vår delregion fått med de högst 
prioriterade åtgärderna. Som 
exempel kan nämnas i nationell 
plan kommer stora 
upprustningssatsningar ske på 
både Kust- till kustbanan och 
Viskadalsbanan. Vad gäller 
regional plan finns väg 156 och 
27 med tidigt i planläggningen 
för att göra s.k. åtgärdsvalsstudier 
(ÅVS) 

Flertalet remisser har hanterats 
inom området och ett flertal 
åtgärdsvalsstudier har 
genomförts tillsammans med 
VGR och Trafikverket, t ex väg 
180 och Noden Borås. 

Samverkan stråket 
Göteborg - Borås 

Genom att samverka över 
kommungränserna kring samhällsplanering 
bidra till en hållbar tillväxt i stråket. En 
utbyggnad i stråket ger samhällsnyttor på 
lokal, regional och nationell nivå. 

Uppdatering av nulägesbild har 
skett och förslag på ny 
handlingsplan samt ändrat 
arbetssätt för kommande år har 
tagits fram. En film om stråkets 
potentialer har producerats och 
har fått stor spridning och 
uppmärksamhet. 

Tillväxtprogrammet Genomföra en begränsad utlysning av 
tillväxtmedel för enbart kultur- och 
miljöprojekt under första halvåret 2017. 
Måluppföljning och tilldelning av förstudier. 

Fortsatt kvalitetsarbete regionalt såväl som 
delregionalt för att ta fram regler, rutiner och 
processer vid tilldelning och bedömning av 
tillväxtmedel. 

En begränsad utlysning av 
tillväxtmedel har genomförts 
under våren 2017. 

 
Regionalt har uppdraget 
resulterat i en ökad samverkan 
och helhetssyn. VGR har därav 
tagit fram ett gemensamt projekt- 
handläggningssystem samt en 
modell för utvärdering och 
uppföljning som förbunden kan 
tillämpa. 
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Genomföra en utvärdering av strategiska 
tillväxtprojekt som bedrivits enligt avtal 
2012-2015. 

Direktionen beslutade 2017-09- 
29 att från januari 2019 införa en 
ny tredelad modell för 
tillväxtmedel. I november 
beslutade Direktionen att fördela 
tillväxtmedel till interna projekt 
inom besöksnäring, näringsliv, 
framtidsbild och miljösamverkan. 

En utvärdering av strategiska 
tillväxt-projekt har genomförts 
av Kontigo AB. 

Kultur Fortsätta arbetet med att genomföra och 
förankra Kulturplan för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 2016 - 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangera en temadag för Boråsregionens 
kulturprojekt med syftet att synliggöra 
resultatet av genomförda, pågående och 
blivande kulturprojekt i Boråsregionen samt 
utbyta erfarenheter för att effektivisera och 
utveckla kultursamverkan. 

Boråsregionens kulturnätverk har 
utvecklat kultursamverkan under 
året. En arbetsgrupp har skapats 
för arbetet kring folkbiblioteken 
och en grupp för kultur- och 
musikskolor. Ett möte med 
folkbildningsorganisationer i 
Sjuhärad har hållits för att 
diskutera plan och samarbete. 

En temadag för kulturprojekt 
genomfördes i samarbete med 
Kultur i väst i februari. 

På uppdrag av VGR-s 
kulturnämnd har en uppföljning 
och utvärdering av delregionala 
tillväxtmedlen för projekt och 
tjänst genomförts. Resultatet 
presenterades för BH7 i nov. 

EU-samordning Företräda och samordna 
medlemskommunerna i arbetet med andra 
regionala myndigheter och organisationer 
kring internationella frågor. Förankra och 
informera våra kommuner samt föra deras 
krav och önskemål kring pågående 
utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional 
och nationell nivå. 

Ett nätverk har inrättats som leds 
av förbundet. Europa 
Direktkontoret medverkar i 
nätverket. Nätverket har 
identifierat sex förslag till 
samverkansprojekt som kan 
drivas med stöd av bidrag från 
EU. Ett urval diskuterades vid 
nätverksmötet i december. 
Europa Direkt Sjuhärad-s 
ansökan beviljades för kontor 
2018-2020 

eSamhälle Att genom den gemensamma satsningen 
kallad E-kontoret stödja kommunerna i 
deras digitaliseringsarbete. Arbetet utgår från 
den handlingsplan som framarbetats av 
eLedningsrådet. 

En handlingsplan för arbetet 
antogs av Direktionen i februari. 
Förbundet har genomfört ca 80 
aktiviteter, bland annat 
informations- och 
utbildningstillfällen som stöd för 
kommunerna i införandet av den 
nya dataskyddsförordningen. 
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Näringsliv Att genom Business Region Borås (BRB) 
bygga upp en struktur för att samordna 
medlemskommunernas gemensamma arbete 
med näringslivsfrågor exempelvis inom 
etablering av nya företag 

Verksamhetsplanen för BRB 
godkändes av Direktionen 
20170929. Ett beslut rörande 
samarbetsavtal med Business 
Sweden är taget av Direktionen 
20171109, vilket innebär att BRB 
blir en regional partner till 
Business Sweden och att ett 
etableringskontor inrättas inom 
kommunalförbundet. En ny 
hemsida är framtagen och 
kommer lanseras under april 
2018. 

 
 
 
 

Välfärd och Kompetens 
I beredningens ansvarsområde ingår inom välfärdsområdet äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, 
hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. 
Inom området kompetens är inriktningen till största del fokuserad på gymnasie-/och vuxenutbildning som i 
sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads-/och kompetensförsörjning i Boråsregionen. 
Inom respektive beredningsområde bedrivs ett flertal projekt. 

 
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner 
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. 
Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och 
nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra 
kommunalförbund genom VästKom. 
Inom utbildningssektorn finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie-/och vuxenutbildningen och 
de intentioner som uttrycks där, ska förverkligas av aktörerna i Boråsregionen. I syfte att uppfylla 
kvalitetskriterierna för collegeverksamheterna Vård- och omsorgscollege Sjuhärad och Teknikcollege 
Sjuhärad ska alla involverade parter samverka på föreskrivet vis. De styrgrupper och nätverk som är 
kopplade till utbildningsverksamheten är i sin tur länkade till det regionala arbete som bedrivs av Västra 
Götalandsregionen. 

 
 

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen 
 

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 
Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för 
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av stor vikt vid 
samhällsplanering med tillhörande samhällsinsatser. Arbetet inom området skall stödjas genom att 
identifiera särskilt betydelsefulla indikatorer för hållbar utveckling och tillväxt inom vårt geografiska 
område. 
De insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt. 
Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande syftet med dessa 
samverkansinsatser. Inom kompetensplattformsarbetet ryms flertalet processarbeten som även de syftar till 
att sörja för att arbetsgivare och arbetstagare ska matcha sina behov med varandra. De prioriterade mål som 
fastställts samt de riktlinjer som anges i samverkansavtalen är alla insatser som syftar till att ge 
Boråsregionens aktörer bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt kvalitetsutvecklingsarbete. 

 
 

Gränsöverskridande möten och samverkan 
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Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas 
gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med 
beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika 
verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar. 
Utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser måste planeras i ett långsiktigt perspektiv och det har blivit 
allt tydligare att utbildningsanordnarna även bör arbeta tvärprofessionellt med andra berörda aktörer i 
Boråsregionen samt över de delregionala gränserna. Samarbetet förhindrar ett parallellt utbildningsutbud 
som kan ge upphov till konkurrenssituationer och bidrar istället till ett brett utbud av utbildningsmöjligheter 
för regionens kommuninvånare. Den tvärprofessionella samverkan leder även till insatser för den enskilde 
som gagnar hela livssituationen. 

 
 

Främja innovation och nytänkande 
Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal 
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga områden. 

 
 
Effektmål 
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom: 

 

Kompetensförsörjning 
 
 
 
 

Skolavhoppen ska minska 
 
 

Öppna jämförelser 

Utbildningsutbudet ska öka utifrån den 
kompetens som efterfrågas så att denna 
matchning leder till ökad tillväxt. 

 
 

Antalet unga som väljer att avsluta sina 
gymnasiestudier i förtid ska minska. 

Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och 
kvalitet. 

Sociala dimensionen för hållbar utveckling 

och tillväxt 

 
Genom att räkna med den sociala dimensionen i 
planering av samhällsinsatser kan resurser frigöras 
i form av uteblivna kostnader. 

 
Viktiga aktiviteter/delmoment för att uppnå effektmålen 

Område Aktivitet Resultat 

Hälso- och sjukvård Medverka vid implementering av det 
Hälso- och sjukvårdsavtal med 
underavtal, som börjar gälla 2017-04- 
01, som reglerar hälso- och 
sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna 
i Västra Götaland. 

Kommunalförbundet har 
medverkat i implementeringen av 
avtalet och medverkar fortfarande 
vid dialoger och diskussioner som 
gäller Hälso-och sjukvårdsavtalet 
och dess underavtal. 

Närvårdssamverkan Fortsatt medverkan i 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 

Representant från 
beredningsområdet deltar i 
delregionalt politiskt samråd och 
styrgrupp enligt uppdraget. 
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Barn och unga Medverkan vid implementering av 
Nationell handlingsplan stärkt skydd 
för barn och unga inom den sociala 
barn- och ungdomsvården. 

Medverkan vid framtagande av nytt 
inriktningsdokument för 
Ungdomsmottagningar i VG 

Har medverkat vid 
implementering och 
kommundialoger. 

 
Inriktningsdokumentet är nu 
färdigt och beslutsprocess pågår i 
kommunerna 

Flyktingmottagning och 
integration 

Ett ”advisory board” för samverkan 
mellan berörda myndigheter ska 
inrättas 

Arbetet i Nätverket Integration 
Boråsregionen startade våren 
2017. 
Boråsregionen har dessutom fått 
medel från Länsstyrelsen för att 
driva ett projekt i syfte att skapa 
en platt-form för att samverkan 
ge alla nyanlända, goda och 
likvärdiga förutsättningar att ta 
del av samhällslivet. 

Välfärd övergripande Delta i utveckling av FoU Sjuhärad 
Välfärd 

 
 
 
 
 

 
Stödja kommunerna i arbetet med det 
nya avtalet gällande Utväg. 

 
 
Medverkan vid implementering av 
nya Nationella riktlinjer och 
utbildningsinsatser inom 
missbruksområdet och 
demensområdet. 

 
Fortsatt arbete inom psykisk hälsa, 
barn- och unga-, funktionshinder- 
och äldreområdet med kvarvarande 
stimulansmedel. 

Kontinuerliga dialoger sker med 
FoU Sjuhärad Välfärd. 
Representanter från FoU 
Sjuhärad Välfärd deltar på 
nätverksträffar för 
förvaltningschefer och 
verksamhetschefer inom det 
sociala området. 

 
Samtliga ingående kommuner har 
ställt sig bakom ny finansiering av 
Utväg. Avtal är under 
framtagande. 

Kommunalförbundet medverkar, 
planerar och deltar i 
länsgemensamma aktiviteter. 

 

 
Konferenser och 
utbildningsinsatser har 
genomförts för 
medlemskommunernas 
medarbetare. 

Kompetensutveckling och 
metodstöd 

Erbjuda kompetensutveckling och 
metodstöd inom det sociala området 

Kompetensutveckling och 
metodstöd har genomförts för 
medlemskommunernas 
medarbetare bla. genom BPSD 
och Delaktighets-modellen. 

Personalförsörjning Erbjuda ett sammanhållande stöd för 
kommunerna i arbetet med att 
rekrytera och behålla personal inom 
välfärdsområdet. 

Ett förslag till gemensamma 
aktiviteter har tagits fram. 



 

Stöd kring ny lagstiftning Stödja kommunerna i 
förberedelsearbetet kring Trygg och 
effektiv utskrivning från slutenvård 
(SOU 2015:12) och Effektiv vård 
(SOU 2016:2) 

Stöd och dialog kring 
kommunernas processer har skett 
i nätverken. 

ESF-projektet ”En skola för 
alla” 

”En skola för alla” är ett projekt som 
bedrivs i samarbete med 
kommunalförbunden i Fyrbodal och 
Skaraborg samt 
Samordningsförbundet Väst. 
Projektet syftar till att främja fullföljda 
studier och minska avhoppen från 
gymnasiet. Genom att stärka det 
kommunala aktivitetsansvaret och 
genomföra insatser till unga i åldrarna 
15-24 år vill projektet bidra till att 
ungdomar får ett ökat psykiskt 
välmående och att de ytterligare 
motiveras att fullfölja sina studier. 

Projektet är inne i 
genomförandefas och de 
deltagande kommunerna i 
Boråsregionen (Bollebygd, Borås, 
Mark och Ulricehamn) arbetar 
inledningsvis med upprättande av 
lokala projektplaner. Ett nätverk 
för tjänstemän och verksamheter 
som innehar uppdraget för det 
kommunala aktivitetsansvaret har 
bildats. Erfarenhetsutbytet över 
kommungränserna ska leda till 
ökad kunskapsöverföring och 
bidra till ett mer kvalitativt KAA- 
arbete kring varje individ. 

ESF-projektet ”Vägledning 
för livet” 

Boråsregionen samverkar i detta 
projekt med Skaraborg och Fyrbodal 
som tillsammans ska tillse att studie- 
/och yrkesvägledning prioriteras högt 
och blir ett ansvar för fler än SYV. 
Individer ska 

matchas för utbildningar som leder till 
arbete på den regionala 
arbetsmarknaden där resurser ställs till 
förfogande och där SYV tillägnar sig 
utökad kompetens och bättre 
omvärldsförståelse. 

En tjänstemannagrupp bestående 
av SYV från de tre delregionerna 
har varit på studiebesök i 
Frankrike. Därefter har totalt fem 
skolor påbörjat pilotverksamheter 
med utgångspunkt i det som 
inhämtades från den franska 
vägledningsmodellen. 
Pilotskolorna ska nu på olika sätt 
utveckla SYV-funktionen. I 
Boråsregionen ska 
kommunalförbundet ansvara för 
att SYV-funktionerna får 
nätverksforum som ytterligare 
kan stötta utvecklingsarbetet av 
organisation och kompetens. 

ESF-projektet 
”Collegesamverkan Västra 
Götaland” 

”Collaprojektet” ska stärka 
branscherna teknik, vård och omsorg 
samt gröna näringar genom att bidra 
till ökad rekrytering och höjd kvalitet 
på collegeutbildningarna. Projektet 
bedrivs i samverkan med Skaraborg 
och Fyrbodal. 

I Boråsregionen bedrivs VO- 
collegearbetet enligt de planerade 
projektaktiviteterna. Målet för 
VOC-insatserna är certifiering av 
lokala college. Processarbetet har 
fokuserat på Mark, Ulricehamn, 
Svenljunga och Tranemo som 
beslutat sig för att lokalt stötta 
varandra i en lokal 
collegesamverkan. 

Inom ramen för TC-delen har 
”Industrinatten Sjuhärad” ännu 
en gång genomförts och följts 
upp med hjälp av ett mentimeter- 
verktyg. De workshops som 
hållits med skolpersonal kring 14 
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  ökad ämnesintegrering av 
teknikämnet, har börjat ge resultat 
i form av ökat intresse för en mer 
genomgripande 
samverkansmetod. 

ESF-projektet ”InVäst” Projektarbetet bedrivs sedan 
september 2016 i kommunerna Mark, 
Herrljunga och Vårgårda i samverkan 
med GR, Skaraborg och region 
Halland. Insatserna ska stärka 
kvaliteten inom Sfi-verksamheterna 
och riktas främst till Sfi-personal som 
får ökad yrkeskompetens att ta emot 
nyanlända. 

Projektledningen för insatserna i 
Mark, Herrljunga och Vårgårda 
överläts i februari 2017 till 
projektägarna GR. Därmed har 
de operativa insatserna utförts av 
GR:s personal och Sjuhärads 
kommunalförbund har övervakat 
arbetet genom representantskap i 
den strategiska 
samordningsgruppen. 

I Herrljunga/Vårgårda har 
erfarenhetsutbytet med Sfi- 
personal från andra kommuner 
gett stort mervärde medan Mark 
fokuserat på att utveckla det 
kollegiala lärandet i Sfi-gruppen, 
vilket stöttats med handledning 
av en processledare. Under 
hösten genomfördes även ett 
heldagsprogram då all Sfi- 
personal i Boråsregionen var 
inbjuden. 

Kompetensplattformsarbetet Kompetensplattformsarbetet ska 
kanaliseras dels genom 
processledarens omvärldsbevakning 
och kommunalförbundets 
samordning samt genom dialogen 
mellan parterna i Kompetens-Forum. 
Denna tvärprofessionella grupp ska 
bidra till att det skapas 
ansvarsbärande strukturer för 
matchnings- och 
kompetensförsörjningsbehovet, enligt 
regeringsuppdraget. 

Parterna i Kompetens-Forum är 
överens om att deras insatser 
kräver en uppdragsbeskrivning. 
Därtill anser de att KP-Forum ska 
bestå av en bred uppslutning av 
samverkanspartners. Gruppen har 
påbörjat ett arbete för att tillse att 
deras insatser ger effekter baserat 
på de prognoser och den 
omvärldsinformation som samlas. 

Vård- och omsorgscollege 
Sjuhärad 

Processarbetet ska med stöd av ESF- 
projektet ”Collegesamverkan VG” 
leda till även lokala certifieringar av 
VOC-arbetet. Samverkan mellan 
parterna från kommun, landsting och 
Arbetsförmedling ska verka för ökad 
attraktionskraft för studier och/eller 
arbete inom vo-sektorn. 

Det lokala processarbetet i Mark, 
Ulricehamn, Svenljunga och 
Tranemo (MUST-området) har 
lett till att en ansökan ska lämnas 
in för lokal certifiering i början av 
år 2018. 

Bollebygd och Borås har beslutat 
sig för att inleda sitt workshop- 
arbete för ökad samverkan 
parallellt med att MUST-området 
lämnar in sin ansökan. 
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Vuxenutbildning i samverkan 
(BRVux) 

I samverkan ska Boråsregionens 
kommunala vuxenutbildningar 
(BRVux) gemensamt ansöka om de 
riktade statsbidrag som erbjuds olika 
skolformer. 

Även Borås Yrkeshögskola och 
Nordiska Textilakademien (stiftelsen 
Proteko) ska lämna in ansökningar 
vid YH-myndighetens utlysningar. 

BRVux har ansökt om samtliga 
statsbidrag och har vid alla 
tillfällen erhållit ca 2 procent av 
den nationella budgeten. 
Samverkan fungerar väl, enligt det 
avtal som tecknats i 
Boråsregionen. 

YH-myndigheten har mottagit 
många ansökningar från både 
Borås YH och Nordiska 
Textilakademien men de flesta 
har avslagits. Detta vållar 
bekymmer för flera stora och 
medelstora arbetsgivare i 
Boråsregionen då dessa inte 
finner den kompetens som krävs. 
Ärendet är nu även en politisk 
fråga då denna 
kompetensförsörjningsbrist kan 
leda till att näringslivet väljer att 
inte etablera sig i Boråsregionen. 
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Resultaträkning 2017 
 
 

Sjuhärads kommunalförbund    

Resultaträkning 2017, belopp i tkr    
Exkl interna poster    

 
2017 2016 Not 

Verksamhetens intäkter 41 280 34 044 1 
Verksamhetens kostnader -67 153 -55 707 2 
Avskrivningar -296 -290  

Verksamhetens nettokostnader -26 169 -21 953 
 

Förbundsbidrag, Kansli 17 296 14 769 3 
Medlemsavgifter, Navet 7 126 6 953 4 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 254 2 199 5 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 762 640 6 
Finansiella intäkter 0 0  
Finansiella kostnader -317 -4 7 

Resultat före extraordinära poster 1 952 2 604  

Extraordinära intäkter 0 0  

Extraordinära kostnader 0 0  

Årets resultat 1 952 2 604  

 
 
 

RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 
 2017-08 2016-08 helår 2017 helår 2017 helår 2016 

Verksamhetens intäkter 43 418 38 566 42 766 70 418 58 605 
Verksamhetens kostnader -41 498 -36 668 -42 486 -67 118 -55 707 
Avskrivningar/nedskrivningar -199 -193 -280 -300 -290 
Verksamhetens nettokostnader 1 721 1 705 0 3 000 2 608 
Finansiella intäkter 0 0 0  0 
Finansiella kostnader -6 -4 0  -4 
Periodens resultat 1 715 1 701 0 3 000 2 604 
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Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och Tillväxtmedel 

Resultaträkning 2017, belopp i tkr   
Inkl interna poster   

 
2017 2016 

Verksamhetens intäkter 16 735 13 460 
Verksamhetens kostnader -32 456 -27 065 
Avskrivningar -39 -39 

Verksamhetens nettokostnader -15 760 -13 644 

Förbundsbidrag, Kansli 17 296 14 769 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -312 -1 

Resultat före extraordinära poster 1 224 1 124 

Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

Årets resultat 1 224 1 124 
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Sjuhärads kommunalförbund, Navet   

Resultaträkning 2017, belopp i tkr   
Inkl interna poster   

 
2017 2016 

Verksamhetens intäkter 12 960 17 612 
Verksamhetens kostnader -19 441 -23 166 
Avskrivningar -258 -251 

Verksamhetens nettokostnader -6 739 -5 805 

Medlemsavgifter, Navet 7 126 6 953 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -4 -3 

Resultat före extraordinära poster 383 1 145 

Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

Årets resultat 383 1 145 
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Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum 

Resultaträkning 2017, belopp i tkr   
Inkl interna poster   

 
2017 2016 

Verksamhetens intäkter 724 709 
Verksamhetens kostnader -2 632 -2 574 
Avskrivningar 0 0 

Verksamhetens nettokostnader -1 908 -1 865 

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 254 2 199 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 

Resultat före extraordinära poster 346 334 

Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

Årets resultat 346 334 
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Sjuhärads kommunalförbund, Närvårdssamverkan 

Resultaträkning 2017, belopp i tkr   
Inkl interna poster   

 
2017 2016 

Verksamhetens intäkter 13 696 4 397 
Verksamhetens kostnader -15 458 -5 037 
Avskrivningar 0 0 

Verksamhetens nettokostnader -1 762 -640 

Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 762 640 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 

Resultat före extraordinära poster 0 0 

Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

Årets resultat 0 0 
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Balansräkning 2017, 
belopp i tkr 

   

  
2017 

 
2016 

 
Not 

Anläggningstillgångar 3 373 4 861  

Maskiner och inventarier 1 486 1 599 8 
Värdepapper 512 512 9 
Bidrag till statlig infrastruktur 1 375 2 750 10 

Omsättningstillgångar 67 858 58 998  

Fordringar 10 359 7 299 11 
Kassa och bank 57 499 51 699 12 

Summa tillgångar 71 231 63 859 
 

Eget kapital 9 727 7 775 13 
Därav årets resultat 1 952 2 604  

Avsättningar 26 128 24 161  

Avsättningar för pensioner 10 818 9 161 14 
Andra avsättningar 15 310 15 000 15 

Skulder 35 376 31 923  

Långfristiga skulder 121 146 16 
Kortfristiga skulder 35 255 31 777 17 

Summa eget kapital, avsättningar 71 231 63 859  

och skulder.    
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Noter, belopp i tkr   

 2017 2016 

1 Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 5 809 6 194 
Bidrag från Regionen 24 530 18 496 
EU-bidrag 817 207 
Försäljning mm 10 124 9 147 
Summa 41 280 34 044 

2 Verksamhetens kostnader 
  

Bidrag till projekt/verksamheter 11 182 10 271 
Bidrag till statlig infrastruktur* 1 375 1 375 
Personalkostnader 27 956 26 629 
Material och tjänster 26 640 17 432 
Summa 67 153 55 707 

3 Förbundsbidrag, kansli 
  

Bollebygd 700 636 
Borås 8 506 7 855 
Herrljunga 733 683 
Mark 2 655 2 473 
Svenljunga 827 757 
Tranemo 914 845 
Ulricehamn 1 849 1 706 
Varberg 674 667 
Vårgårda 878 812 
Överskott 2016, förs över till 2017 1 665 -1 665 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt -2 105 0 
Summa 17 296 14 769 

4 Medlemsavgifter, Navet 
  

Borås 5 610 5 473 
Mark 655 640 
Svenljunga 200 195 
Tranemo 249 243 
Ulricehamn 412 402 
Summa 7 126 6 953 

5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 
  

Borås 1 416 1 381 
Mark 514 501 
Svenljunga 152 149 
Tranemo 172 168 
Summa 2 254 2 199 
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6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan   

Bollebygd 44 26 
Borås 549 320 
Herrljunga 47 27 
Mark 172 100 
Svenljunga 53 31 
Tranemo 59 34 
Ulricehamn 119 69 
Vårgårda 56 33 
Fakturerat HSNK 1 100 0 
Överskott 2016 368 0 
Överskott 2017 -805 0 
Summa 1 762 640 

7 Finansiella kostnader 
  

Index E20 310 0 
Övrigt 7 4 
Summa 317 4 

8 Maskiner och inventarier 
  

Ingående balans 1 599 1 889 
Investeringar 183 0 
Avskrivningar -296 -290 
Utgående balans 1 486 1 599 

9 Värdepapper 
  

Aktier i Mediapoolen AB och 512 512 
Gryning Vård AB   

10 Bidrag till statlig infrastruktur 
  

E20* 1 375 2 750 

11 Fordringar 
  

Kundfordringar 1 458 1 566 
Skattekonto 30 0 
Momsfordran 232 0 
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester 8 639 5 733 
Summa 10 359 7 299 

12 Kassa och bank 
  

Bankkonton 57 485 51 690 
Kontantkassa 14 9 
Summa 57 499 51 699 

13 Eget kapital 
  

Ingående eget kapital 7 775 5 173 
Årets resultat 1 952 2 604 
Utgående eget kapital 9 727 7 775 

 
14 Avsättningar för pensioner 

  

Pension inkl löneskatt 10 818 9 161 
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15 Andra avsättningar   

Bidrag till statlig infrastrukur* 15 310 15 000 

16 Långfristiga skulder 
  

Investeringsbidrag Navet 121 146 

17 Kortfristiga skulder 
  

Semesterlöneskuld 1 867 2 072 
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 12 328 8 915 
Beslutade projekt 14 170 13 923 
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 445 1 432 
Momsskuld 0 127 
Leverantörsskulder 4 459 3 278 
Preliminär skatt 450 601 
Arbetsgivaravgift 477 586 
Övrigt 59 843 
Summa 35 255 31 777 

 

Interna poster på 2835 tkr för 2017 och 2134 tkr 

  

för 2016 har exkluderats från resultaträkningen.   

*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av 
E20 
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus 
anläggningsindex. 
Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. För 2017 tillkommer 
indexuppräkning med 310 tkr.   

 
Upplösning tkr 

 

2013 års prisnivå Index 
2014 9 500 0 
2015 1 375 0 
2016 1 375 0 
2017 1 375 310 
2018 1 375  
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Kassaflödesanalys 2017, 
belopp i tkr 

  

  
2017 

 
2016 

Den löpande verksamheten 
  

Årets resultat före extraordinära poster 1 952 2 604 
Justering för av- och nedskrivningar 296 290 
Justering för gjorda 
avsättningar 

 
1 967 

 
889 

Medel från verksamheten före 4 215 3 783 
förändring av rörelsekapital   

Ökning kortfristiga fordringar -3 060 5 596 
Ökning kortfristiga skulder 3 478 -72 

Kassaflöde från den löpande 4 633 9 307 
verksamheten   

Investeringsverksamheten 
  

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

 
-183 

 
0 

Finansieringsverksamheten 
  

Minskning av långfristig skuld -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 1 375 1 375 

Kassaflöde från 
finansierings- 

 
1 350 

 
1 350 

verksamheten   

Årets kassaflöde 5 800 10 657 

Likvida medel vid årets början 51 699 41 042 
Likvida medel vid årets slut 57 499 51 699 

 5 800 10 657 
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Bilaga 1 NAVET science center 
 

Övergripande uppdrag 
Navet skall vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig 
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, 
naturvetenskap, matematik och Hållbar utveckling. 

 
Verksamhetsidé 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och 
entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för 
naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är 
grunden i all Navets verksamhet. 

 
Verksamhet 2017 
Året 2017 var planerat att bli året då Navet slog rekord i antal besökande elever. Navet var för tillfället 
färdigbyggt och hösten 2017 tänkte vi endast förnya astronomiutställningen. Så blev det inte eftersom vi 
ställdes inför en stor ombyggnation med byggstart i april 2017. 

 
Trots den stora ombyggnationen har vi kunnat öka antalet temabesökande elever med 30% år, från 17 245 
till 22 418 elever. Hållbar utveckling och programmering utgjorde 46% av alla temabesök. Navet kunde 
erbjuda många olika teman under de rubrikerna och efterfrågan var stor. På grund av ombyggnationen har 
Navet då elever inte har kunnat komma dit, istället besökt och hållit aktiviteter på skolor under året. 

 
År 2015 erhöll Navet 9,4 miljoner, sociala investeringsmedel från Västra Götalands 
regionen till HELA-Holistiskt Engagerat Lärande för Alla – ett utvecklingsprojekt där trygga relationer 
utgör grunden för allt lärande. Under våren har vi bland annat genomfört två nationella 
spridningskonferenser för tillsammans 640 personer. I april 2017 avslutades projektet. 
Utvärderingsrapport och följeforskningsrapport finns. 

 
Navets samarbete med andra länder såväl europeiska som utomeuropeiska har utvecklats under året. De 
globala miljömålen är ett viktigt perspektiv och ofta en ingång när vi vill kommunicera kunskaper om 
naturvetenskap och teknik. Följande engagemang under 2017: 

• EU-projektet om 3D-skrivare i undervisning har fått nya medel och går i en ny fas 
• På den årliga ECSITE konferens i Lissabon höll Navet två sessions tillsammans med flera andra 

Science center. Grand Bazaar där vi visade BT-sidan/kontakt med allmänheten via andra kanaler 
än vanliga besök. Den andra session var kopplad till Navets pedagog Anna Gunnarssons 
utbildning i Arizona 2016 Rubriken var Sustainability challenges: sharing best practice.Anna 
föreläste tillsammans med  Stacey Freeman Arizona State University, Tempe, United States, 
Paolo Degiovanni, MUSE – Museo delle Scienze, Trento, Italy, Chris Dunford, Sustainability At- 
Bristol, Bristol 

• Science center World Summit, som anordnas var tredje år, var i Japan på Miraikan, Tokyo science 
center. Årets fokusområde var de Globala Målen för hållbar utveckling och olika ämnesområden 
som är kopplade till dessa. Navet genomförde, tillsammans med branschkollegor från Sydafrika 
och Japan, seminariet How Innovation and Partnerships are Reshaping Engagement. Navets del 
handlade om att använda digital teknik som innovativt hjälpmedel i pedagogiska samarbeten; 
främst ifråga om VR (Virtual reality) och AR (Augmented reality) kopplat till internationellt 
arbete med Hållbar utveckling. 

• Vid Science on stage-konferensen i Berlin deltog Navet med en session 
• Navet har, under flera år, samarbetat i ett projekt om Hållbar utveckling med staden Palu i 

Indonesien. Distansutbildningen med Kawatuna school i Palu Indonesien har tagit form och en 
av Navets pedagoger utbildade pedagoger under en två veckors vistelse i Palu. Vi har upplevt ett 
stort behov av digitala verktyg för att kunna arbeta närmare pedagoger och barn kontinuerligt när 
vi inte kan fysiskt vara i Palu och för att det inte är miljömässigt hållbart att resa så långt än vid få 
tillfällen. Under hösten 2017 fick en grupp pedagoger i Palu utbildning i VR- teknik. Under våren 
2018 ska kommunikation ske mellan skolor i Sverige och Indonesien 
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Navets ambition att erbjuda nyanlända längre utbildningar har inte genomförts då alla medel i 
kommunerna redan var uppbokade. Istället har Navet tillsammans med fyra andra länder skrivit en EU- 
ansökan och fått medel till integrationsprojektet PISEA, Promoting intercultural science education for 
adults. Projektet startade i december 2017. 

 
Övrigt övergripande ej i VP 2017 
Navets engagemang i skolutveckling har tagit ett ytterligare steg i ett stort utvecklingsprojekt med 
Ulricehamns kommun, ELSA, En Likvärdig Skola för Alla. En analys av skolsystemet i Ulricehamn 
genomfördes hösten 2017. Rapport kommer mars 2018. 

Navets verksamhetschef är ordförande i SSCF Svenska Science Center. Föreningen är en 
branschorganisation som arbetar med att göra Science center verksamheterna kända som en redan 
etablerad infrastruktur för framtida satsningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. 

 
Navet – huset 
Den stora ombyggnationen startade april 2017 och matematik och människoteman har därför skett i 
provisoriska lokaler. Planläggning av ny matematik- och människoutställning har skett under hösten. 
Planen för ombyggnation av astronomiavdelningen är framflyttad till 2018, likaså lärarhandledning och 
översättning av Tunda och Triton 

 
I den digitala avdelningen TESSET har Navet genomfört ca 2 500 temabesök. Totalt sett har 
6 000 elever deltagit i programmeringsteman vilket utgör 26% av alla temabesök. 

 
Under sommaren 2016 firade Navet 20 år med en stor Dinosaurieutställning vilket gjorde att vi ökade 
antal besökare under sommaren med 140%. Sommaren 2017 erbjöd vi besökare en utställning om 
Istidsdjur Mammutar och papputar. Stora håriga mammutar delade utrymme i Navets utställningslokal 
Kuben med modeller neandertalare, sabeltandade tigrar, ullhåriga noshörningar och andra. Fler program 
för allmänheten genomfördes under 2017 och besökssiffrorna hamnade på 21 653. Målet på 25 000 
besökare nåddes ej. 

 
Övrigt i Navet - huset ej i VP 2017 

• Planeringen av en interaktiv scen, för Navets Tunda Triton figurer, med ett antal olika tekniska 
lösningar för projection mappingen har testats, både via appar och datorer och skall kunna visas 
för besökare hösten 2018 

• Navet fortsatte satsningen som startade 2016 med sju öppna föreläsningar för totalt 1563 
personer. 

• 12 olika företag, organisationer och föreningar har genomfört konferenser på Navet, totalt 1424 
personer. 

 
Navet - kompetensutveckling 
Totalt har Navet genomfört utbildningar för 6 881 pedagoger 

 

De senaste fem åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt 
lärande. Under året har Navet utbildat pedagoger i Härryda kommun, på Molekylverkstan i Stenungssund 
och på Balthazar i Skövde. 

 
Navet har, under flera år, samarbetat i ett projekt om Hållbar utveckling med staden Palu i Indonesien. Vi 
har upplevt ett stort behov av digitala verktyg Detta för att kunna arbeta närmare pedagoger och barn 
kontinuerligt när vi inte kan fysiskt vara i Palu och för att det inte är miljömässigt hållbart att resa så långt 
än vid få tillfällen. 
Under hösten 2017 fick en grupp pedagoger i Palu utbildning i VR- teknik. Under våren 2018 ska digital 
kommunikation ske mellan skolor i Sverige och Indonesien. 

 
Navet har tillsammans med Ulricehamn sökt medel för att se på möjligheterna att vara med och starta en 
kommunal skola där erfarenheterna från STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i Skolan och HELA, 
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Holistiskt engagerande lärande för alla omsätts. Finansiering till en förstudie erhölls från Västar 
Götalandsregionen. 
Grön Flagg utbildningar och nätverksträffar har genomförts vid åtta tillfällen. 
Navet har deltagit med seminarier på tre NO-biennaler i Sverige 
Två utbildningsdagar på Vetenskapens Hus i Stockholm 
Två dagars utbildning på Karlstads Universitet 
Endagsutbildning för pedagoger i Falköping kring skapande och digitala verktyg 
29 pedagoger har utbildats i digitala verktyg och programmering. 
Utbildning av pedagoger från Härryda kommun i entreprenöriellt lärande, finansierat av Skolverket. 

 

Övrigt Navet kompetensutvecklar ej i VP 2017 
Navet har sökt externa medel för att kunna bygga en plattform för distansutbildningar men inte lyckats få 
bidrag ännu. Tekniken skulle med fördel kunna användas inom Boråsregionen för att slippa många resor 
och för att upptäcka sin egen miljö. 

 
Navet har fortsatt ingå i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 23 andra organisationer kring digitala 
verktyg i skolan, Maker skola. 

 
Navet har deltagit i arbetet med remissen ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020” tillsammans med Ekocentrum, Länsstyrelsen, RCE, Regional 
Centre of Expertice 

 
Navets kompetensutveckling av den egna personalen 
Digitaliseringen av skolan: Navet ingår i det nationella projektet Maker i skolan med 23 olika parter med 
bland annat en stor konferens på Interaktiva Institutet. 

 
Utbildningen i programmering av pedagoger som startade 2016 fortsatte under våren 2017. Insatsen 
genomförd av Ingenjörshögskolan Borås 

 
Utbildning i Virtual Reality verktyg genomförd för personalen. 

I HELA-projektet har all pedagogisk personal på Navet under våren 2017 fått fyra halvdagars utbildningar 
för att kunna arbeta mer inkluderande och möta alla barn på ett för dem utvecklande sätt 

 
Övrig kompetensutveckling av den egna personalen, ej i VP2017 
Navet startade ett internt utvecklingsarbete hösten 2017 kring grupprocesser med en extern processledare. 
Personalen har haft möjlighet att reflektera över sig själva i sin professionella roll på Navet samt 
identifierat kärnvärden och börjat på en definition av verksamheten Navet. Parallellt med detta har en 
mindre grupp arbetat med hur och genom vilka kanaler vi ska kommunicera med olika målgrupper. 
Navet har börjat ett nytt sätt att utveckla temabesöken. En extern utvärderare har tittat 
på bl a vilka entreprenöriella kompetenser besökande elever använder vid olika temabesök samt elevers 
upplevda glädje. 

 
Navet - pedagogiskt material 
Navet har sedan 2015 en helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla. 
Publikationen har fortsatt under 2017. 
Delar av Tunda Triton boken är översatta till engelska. Medel saknades under 2017 att trycka boken på 
engelska. 
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Övrigt Pedagogiskt material ej i VP 2017 
Navet fick i uppdrag av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademin att 
ta fram ett underlag för en nationell kemiutställning/hands on upplevelse för barn 7-12 
år. Huvudinriktningen är “Spännande kemi som berör och skapar intresse" och utställningen är tänkt att 
kunna visas på science center, museer med naturvetenskaplig inriktning och på orter med stora 
kemiföretag mm. Uppdraget, förstudien redovisades för IVA och KVA maj 2017. 

 
Navet har skapat material, miljöer och utställningar 

• Tidstypiska kläder till historiska personer har producerats till Härryda kommun 
• Arbetsbord och bänkar till ett Science center 
• Ett krim-labb samt matematikavdelning designat och handlett vid byggnation på Baltzhar i 

Skövde 
• En fritidsgård Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen har designats och byggare 

handletts av Navet. Invigning november 2017 
• Navets matematikverkstad har utvecklats vidare och sålts till 49 skolor 
• Teknik till fladdermusmatare till Upptech i Jönköping 
• En talande toalett till Borås Energi och Miljö 
• Vattnets kretslopp till Gjövik, Norge 

 
Elevteman ej med i VP 2017 
Läsåret 2016/17 startade den nya temasatsningen Drömstaden. I ett samarbete med Borås Energi & Miljö 
AB fick 20 klasser åk 5 och 6 arbeta med fyra större teman, varje tema med tio olika uppdrag som 
redovisats till Navet. Temana är Kretslopp, Energi & Återvinning, Stadens system, Konsumtion och 
Transporter. Temasatsningen avslutades i maj 2017 med ett stort event där alla klasser visade upp olika 
tankar kring framtidens Drömstad. Under hösten 2017 startade 15 nya klasser temat som vidareutvecklats 
efter utvärdering. 

 
Tre nya vattenteman har tagits fram för alla åldrar. 
En mobil programmeringsverksamhet har turnerat runt bland skolorna under hela 2017. 
Sammanlagt har vi besökt 32 skolor och ca 3500 elever från F-klass till åk 9. 
En film om Draken Berta och berättande har spelats in på Navet. Filmen visar en speciell metodik i 
berättandet. Filmen publiceras mars 2018. 

NYSATSNING! Navetklubben för 10-12 åringar och Digitala labbet, för 13-15 åringar startade hösten 
2017. 

 
Ett nytt samarbete med Fysikaliska leksaker, Fysiska institutionen Göteborgs Universitet har etablerats. 
Navet har deltagit i utveckling av nya utbildningslokaler och framtida teman. Utvecklingsarbetet fortsätter 
under 2018 

 
Resultatmål i VP 2017 Resultatmål 2017 

Minst 30 000 elever på teman Ej uppnått 22 418 elever på teman (jmf 17 245 
2016) 

Minst 25 000 besökare på helger och lov Ej uppnått totalt 21 653 

Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset Genomfört för 1 925 elever 

Minst 1000 lärarutbildningsdagar i inkluderande 
arbetssätt 

Genomfört 3 100 lärarutbildningsdagar 

Minst 1 000 pedagoger utbildas inom 
naturvetenskap och teknik 

Genomfört 1 474 pedagoger 

Minst 500 pedagoger utbildas i matematik Genomfört 563 för personer 
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Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för 
personal i förskolan för att implementera den 
reviderade Läroplanen genomförs. 

Ej genomfört, programmet startade inte 

Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför 
skolsystemet genomförs 

Genomfört 10 evenemang 
Ulricehamns energidag, Stora torget 6 juni, 
Experiment SM-veckan, Föreläsningar under SM- 
veckan, Tre bibliotek med programmering, 
Skräpplockar avslutning, Kretsloppet 

Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor 
erövrar utmärkelsen Grön Flagg 

Statistik finns tillgänglig först i mars 2018 
Navet har genomfört åtta inspirationsträffar och 
två nätverksträffar 

Navet kommer att delta i minst fem nationella 
och internationella forum 
(Delta betyder ha en programpunkt) 

Genomfört 11 
• Tre No-biennaler 
• En världskonferens 
• Nobelmuseet 
• Karlstads Universitet 
• Vetenskapsfestivalen 
• ECSITE-konferensen 
• NSCF konferens 
• Skolverkeskonferens om programmering i 

Halmstad 
• Utbildning i entreprenöriellt lärande för 

30 pedagoger i Science center Sverige på 
Tom Titts i Södertälje 

 

Övrigt ej med i resultatmålen VP 2017: 
Genomfört utbildning av 200 fritidspedagogutbildning från Svenljunga, Mark, Ulricehamn, Bollebygd, 
Vårgårda och Herrljunga kommun. En heldag plus en halvdags fördjupning kring hållbar utveckling, 
digitalisering samt naturvetenskap och teknik ute. 

 
 

2016 Temabesök  Allmänhet   

  
Elever 

 
Lärare Kompetens 

utveckling 

 
Barn 

 
Vuxna 

 
Konferens 

 

Borås 12045 1355 3676 1220 420 3689 22405 

Mark 450 51 1327 110 80  2018 

Svenljunga 776 74 280    1130 

Tranemo 1628 115 121    1864 

Ulricehamn 609 31 1365 60 40  2105 

Högskolan Borås  1597    1597 

Övriga 1737 368 303 130 50  2588 

Helger och lov    15323 13199  28522 

Summa 17245 1994* 8669 16843 13789 3689 62229 
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2017 Temabesök  Allmänhet   Summa 
 

Elever Lärare 
Kompetens 
utveckling Barn Vuxna Konferens 

Före- 
läsningar 

 

Bollebygd 36 5 18     59 

Borås 13957 1667 2578 875 413 1424 1563 22477 

Mark 1481 141 148 90 50   1910 

Svenljunga 1603 147 153     1903 

Tranemo 1894 204 157     2255 

Ulricehamn 1620 186 781 40 30   2657 

Vårgårda 84 6 20     110 

Herrljunga   46     46 

Övriga 1743 121 863     2727 
Högskolan i 
Borås 

  2135     2135 

Helger och lov    11636 10017   21653 

Summa 22418 2477 6899 12641 10510 1424 1563 57932 
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Bilaga 2 Medarbetarcentrum 
 

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i elva år med syfte att stödja och utveckla alla 
tillsvidareanställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att 
arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam rörlighet. Dessutom för att 
stödja chefer och deras arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och för att bidra till att vara 
en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier 
skall ske fortlöpande. Medarbetarcentrum drivs inom kommunalförbundet som en egen resultatenhet. 

 
Vision och värdegrund 
MEDARBETARCENTRUM inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv 
”Kraft till förändring”. 

 
Medarbetarcentrums värdegrund beskrivs med följande värdeord som genomsyrar hela verksamheten: 
Ansvar - Initiativtagande - Samarbete - Öppenhet. 

 
Verksamhetsidé 
Medarbetarcentrums verksamhetsidé är att på ett effektivt sätt medverka till att stärka de samverkande 
kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att stimulera till en ökad frivillig och sund 
personalrörlighet, kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas. Målsättningen är att underlätta 
arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av så kallade inlåsningseffekter. Dessutom vara ett stöd 
för chefer och deras arbetsgrupper, där syftet är att stärka medarbetare, chef och arbetsgrupper för att öka 
hälsa, trivsel och prestation och för att bidra med att vara en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare med 
hälsosamma arbetsplatser. Detta skapar goodwill och ett mervärde. 
Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis reflekterande eller coachande samtal, 
ledarskaps- och arbetsgruppsutveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen 
och gruppens utveckling. Medarbetarcentrum ska vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med 
stor tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet och kompetens med fokus på möjligheter, att 
utmana, väcka mod och inspirera. Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i 
medlemskommunerna på fasta tider efter överenskommelse. En öppen dialog sker med politiker, chefer, 
HR-/personalspecialister, fackliga representanter och medarbetare med en lyhördhet på efterfrågan av 
tjänster - en flexibilitet. 

 

Uppgift 
Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller 
externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja förändringsarbete i 
arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god 
arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill och mervärde. En väl fungerande 
verksamhetsuppföljning inom alla områden ska garantera kvalitet av det som levereras. 
Medarbetarcentrum vill göra skillnad och se en positiv förändring och resultat av insatserna. 

 

Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen 
 

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 
Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal. 
Tilläggstjänster är coachande samtal (inklusive livs- & karriärvägledning och omställningsuppdrag) chef- 
och grupputvecklingsuppdrag och ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen 
och Medarbetarcentrum ytterligare är uppföljning och dialog med befintliga medlemskommuner av 
största viktigt. Vid intresse hos övriga kommuner i Sjuhärad/Boråsregionen finns möjlighet att lämna 
information om Medarbetarcentrums verksamhet (tjänster och resultat). 
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Effektmål 
Genom Dialogträffar med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling och utbud. 

Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i 
medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner. 

Utveckla och genomföra ledarskapsprogrammet - Hälsosamt och Effektivt Ledarskap för att stärka och 
utveckla chefernas ledarskap. 

Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra 
till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna bland annat genom att jobba för och med chefer 
med grupputvecklingsinsatser. 

Viktiga aktiviteter 
- Medarbetarcentrums verksamhet finns tillgängliga alla arbetsdagar året runt. 
- Regelbundet och på förfrågan eller vid behov marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de 
kan användas på ett lönsamt sätt. 
- Verka för ökad samverkan med medlemskommunerna men också verka för att rekrytera ytterligare 
medlemmar. 
- Fortsätta driva och utveckla ledarskapsutbildningen. 
- Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom kompetenshöjande insatser, omvärldsbevakning och 
nätverk. 
- Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster. 
- Fortsätta vara ett stöd för personalenheterna i deras behov som stödjer Medarbetarcentrums verksamhet 
och mål. 

Måluppfyllelse 
Basverksamheten med jobbmatchning och reflekterande samtal utförs enligt upparbetade rutiner och 
tillgänglighet. Under året har drygt hundra personer fått förändring och där 57 % av dessa förändringar är 
genom jobbmatchning. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med dialog med kommunernas HR-avdelningar. Medarbetarcentrum 
har i oktober haft en dialogträff för HR där de flesta förvaltningarna i Borås Stad samt två representanter 
från Svenljunga och Tranemo kommun deltog. Vi har också träffat hela HR-teamet från Marks kommun i 
november. Information har också lämnats till vård och äldreförvaltningens HR-team samt för Marks 
kommuns CSG-grupp. 

Under november månad har en dialogträff hållits med de fackliga organisationerna. Vi har också träffat 
enskilda fackliga förbund i dialog. I dessa dialoger ligger också att marknadsföra, informera och påminna 
om de fackliga medlemmars möjlighet att använda våra tjänster. Medarbetarcentrum har under året i 
övrigt deltagit i drygt 30 verksamhetspresentationer. 

Medarbetarcentrum deltog också på Borås Stads inspirationsdag i oktober, där information gavs 
tillsammans med en skola i Borås Stad där gemensamt arbete skett under hela året. 

Medarbetarcentrum har medverkat vid en chefsdag för en av kommunerna, där över 100 chefer var med. 
Verksamheten har träffat nya personalchefer, HR-specialister och förvaltningschefer. 

Databasen Adcore, som bland annat används för jobbmatchningar har uppdaterats och utvecklats under 
året. 

Vad gäller kompetenshöjande insatser, omvärldsbevakning och marknadsföring har verksamheten 
medverkat och presenterat verksamheten i Blekinge för fem kommuner och landstinget. 
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Kompetenshöjande insatser har genomförts med två evidensbaserade utbildningsverktyg; Orangino Work 
(OW) och Organizational Behaviour Management (OBM). Samtliga medarbetare har gått OW, som är ett 
dialogverktyg för att öka grupptillfredställelsen/gruppklimatet för ett ökat medarbetarengagemang. En 
medarbetare har också gått utbildning i OBM. En utbildning och inriktning på beteendeanalytisk 
organisationsutveckling och beteendeanalytiskt ledarskap. Verksamheten har också varit med på olika 
seminarium och föreläsningar för kompetenspåfyllnad. 

 
En ny ledarskapsutbildning - Hälsosamt och Effektivt Ledarskap startade den 6 september, den sjätte i 
ordningen. Utbildningen har utvecklats efter erfarenheter av tidigare utbildningar där den första startade 
2012 och den femte i ordningen avslutades under april månad. Verksamheten har kontinuerlig dialog med 
Universitetslektor Johan Larsson, Gävle Högskola, där certifiering och godkännande finns att använda 
Johan Larsons reflektionsverktyg ”Ledarskapsbokslut”. 

Sedan starten har kontinuerliga styrgruppsmöten hållits, under året har fyra möten ägt rum. I styrgruppen 
ingår samtliga personalchefer för respektive medlemskommun. 

Under året har fler gruppuppdrag med chef genomförts än det som budgeterat för 2017, vilket visar på ett 
stort intresse för verksamhetens gruppuppdrag. Då feedbacken från grupp och chef är positiva vid de 
grupputvecklingsinsatser som ansvarats för, bedömes att målet med att vara med att bidra till ökad hälsa 
hos medarbetare och chef uppnås. Gruppuppdrag har drivits i alla kommuner och inom flera olika 
verksamheter; skola förskola, vård, sociala blocket, i ledningsgrupper med flera. Verksamheten får positiv 
feedback för gruppinsatser av både medarbetare och chefer. Vid senaste uppföljningen, visar värdet av 
helhetsintrycket av gruppinsatserna på 5,5 av 6 möjliga från cheferna och 4,65 från medarbetarna. får vi 
nya insikter och därför har nya kunskaper införskaffats. 

Vid andra uppföljningar med medarbetare, visar det sig att flera vill medverka som referens för 
verksamheten. 

Medarbetarcentrum har ansvarat för flera tematräffar under ämnet Kommunikation för arbetsgrupper. 

Medarbetarcentrum har medverkat under december månad med information till Svenljunga och 
Tranemos medarbetare genom kortfilm på kommunernas intranät. 

Medarbetarcentrum har gett ut tre nyhetsbrev under året. 
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Bilaga 3 Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
 

Syfte och mål 
Närvårdssamverkan syftar till att skapa förutsättningar för samverkan i gränssnittet region - kommun. 
Målet är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av 
samordnade insatser. 

Styrmodell 

Offentliga organisationers styrmodeller utgår vanligtvis från en byråkratisk förvaltningsmodell med 
hierarkisk styrning och ledning. Strukturen är framgångsrik när det finns förutsägbara förutsättningar och 
vedertagna rutiner för beslutsfattande och implementering av beslut. Då människovårdande 
organisationers aktiviteter inte är lika förutsägbara är en annan styrmodell att föredra. I Inriktnings- 
dokument ”Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018" formuleras att det är de verksamhetsnära 
behoven som ska ligga till grund för åtgärder och beslut, vilket innebär en s.k. ”Bottom Up- 
organisation”. För en sådan struktur är nätverksstyrning en lämplig styrmodell. 

 
Viktiga händelse under året 

Områden som haft betydelse för Närvårdssamverkansarbetet under året har varit: 

- Förberedelser och deltagande i delregionala samt regionala möten inför laginförandet av ”Lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som börjar gälla den 1 januari 
2018. 

- Implementering och fortsatt arbete av Mobil närsjukvård i hela Södra Älvsborg. 
- Utveckling av ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA). 
- Fortsatt arbete med Samsjuklighet. 
- Medverkan i framtagandet av handlingsplan inom området psykisk hälsa på regional nivå samt 

påbörjat implementering av handlingsplanen på delregional nivå. 
- Deltagande i regional grupp Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG). 
- Projektledare anställd för SIP (Samordnad individuell plan) t o m 2020 för att stötta 

verksamheterna vid behov av SIP. 
- Fortsatta utbildningssessioner om läkemedel och äldre - Lär Ut. 
- Påbörjat kontinuerlig dialog/samverkan kring målbild, vision och värdegrundsarbete i 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg i samband samverkanskonferens den 17 oktober. 
- Anordnat spridningskonferens i enlighet med rådande inriktningsdokument, den 21 april. 
- Varit SKL behjälpliga i att anordna konferens den 13 september gällande strategi för hälsa. 
- Anordnat konferens och mottagit uppdrag kring Hälso- och sjukvårdsavtalet, den 15 maj. 
- Påbörjat kvalitetsarbete med avvikelser samt försökt koppla samman avvikelser med 

handlingsplan Äldre. 
- Skapat en kvalitetssäkring och kontinuitet i samverkansarbetet i och med tillskapandet av 

uppdragsgruppen Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP). 
- Påbörjat arbete med nya webbplattformen. 
- Påbörjat implementering av MiniMaria. 
- Påbörjat implementering av tidig upptäckt, tidiga insatser för små barn. 
- Inlett samarbete med brukarorganisationen NSPHiG (Nationell samverkan psykisk hälsa i 

Göteborg). 
 

Mål och måluppfyllelse Närvårdssamverkan 

Uppdragsgrupp Barn och unga vuxna 
Fokus för gruppen har varit på planering och organisering kring MiniMaria och Tidig upptäckt och tidiga 
insatser för små barn, vilket resulterat i politiskt beslut om att fullgöra implementering 2018. 
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Uppdragsgrupp Psykisk hälsa 
Fokus för gruppen har varit att ta fram ett förslag på plan för hantering av handlingsplanen psykisk hälsa 
liksom att planera för kommande kick-off kring handlingsplanen. De har också gjort en 
enkätundersökning i syfte att se varför inte SIP (Samordnad Individuell Plan) genomförs i den mån som 
den borde. 

 
Uppdragsgrupp Äldre 
Fokus för gruppen har varit att revidera dokumentet ”patienter med funktionsnedsättning - en 
överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning” samt att de har reviderat 
dokument ”Dödsfall-åtgärd inom hälso- och sjukvård”. Uppdrag har också tagits fram för arbetet med 
jämlik demensvård, som startar 1 januari 2018. Gruppen har utöver detta också fått i uppdrag att 
identifiera var det finns behov av åtgärder för att skapa en sammanhållen vårdkedja. Ett identifierat 
område är vårdrelaterade urinvägsinfektioner. 

 

Uppdragsgrupp Samordnad vård och omsorgsplanering (SVOP) 

• Utveckla och förbättra arbetet med avvikelser, den gamla avvikelsehanteringen existerar så länge 
vi inte har någon annan eller bättre lösning. Uppdragsgruppen skall dock utarbeta ett bättre 
hanterande kring avvikelserna samt att vi behöver utveckla vår syn på avvikelser. Vi skall se 
avvikelserna som en del i ett förbättringsarbete. 

• Gruppen ska utföra egengranskning, för att kvalitetssäkra verksamheten/verksamheterna. 
Detta ger underlag för bedömning av följsamhet till regiongemensam rutin och kvaliteten i 
de elektroniska meddelandena. 

• Medverka vid införande av en ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Denna 
grupp är ”bollplanket” och stödet till våra regionala representanter i SAMSA. 

• Följa följsamheten till de rutiner som skapats gällande den nya Samverkanslagen. Denna grupp 
skall genom detta uppdrag se till att ”vi håller i och håller ut” samt utveckla samverkan. 

• Gruppen skall arbeta utifrån de uppdrag som kommer ifrån den tillfälliga uppdragsgruppen 
gällande den nya lagen. Dessa uppdrag kan te sig olika och ha olika ingångar och 
tidsbestämmelser. Härmed måste denna uppdragsgrupp och den tillfälliga uppdragsgruppen 
kring den nya lagen samverka. 

  
Tillfällig uppdragsgrupp gällande ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård” 
Uppdraget går ut på att definiera och beskriva ansvar och åtgärder. Resultatet ska beskrivas i en 
handlingsplan/rutiner. Handlingsplanen ska möta upp kraven i förslaget till överenskommelse och 
riktlinje för utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård. 
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Bilaga 4 Antal anställda 
Totalt 40,07 årsarbetare medelanställda 

 
 

 Åa Kommentar 
Kansliet 
Förbundsdirektör 1,0  

Regionutvecklingschef 1,0  

Administrativ chef 1,0 From 20170201 
Ekonomi 1,5 Vakant 20170701-20170806 
Reception, konferens 0,5  

Välfärd 3,0  

Kompetens 3,0 Varav 0,5 under perioden 20170529- 
20170626 och 
1,0 from 20170627 

Regional utveckling 3,0 1,0 Vakant 20170401-20180823 
eSamordnare 2,0 Vakant 1,0 20170720-20171231 

Varav 1,0 genom tjänsteköp 
20170101-20171208 
Varav 0,6 genom tjänsteköp from 
20171001 

Summa Kansliet 14,7 åa  

Medarbetarcentrum 
Verksamhetschef 0,3  
Coach 2,7  

Summa Medarbetarcentrum 3  

Närvårdskontoret 
Koordinator 1,0  

Samordnare 1,0 Vakant under perioden 20170801- 
20171002 

Summa Närvårdskontoret 1,84  
NAVET 
Verksamhetschef 1,0  

Administration 1,31  

Pedagoger 10,14  
Bibliotekarie 0,2  

Tekniker 2,58  

Designer 1,0  
Material och konferens 1,3  

Timanställd helgpersonal 3,0  

Summa Navet 20,53  

Medelanställda totalt 40,07  
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Bilaga 5 Intern kontroll 
 
 

Identifierad risk Resultat 
IT- att inte komma åt Beställning till IT-leverantör av Back-Up är genomförd. 

den information som Arbetet med informationssäkerhet är påbörjat. 

behövs  

Tillgång till information och Checklista är framtagen för att säkerställa att ingen tillgång finns till 

lokaler efter avslutad anställning information och lokal efter avslutad anställning 

 Kod till entré ska bytas kontinuerligt. 

Svårt att följa upp mål Utvärdering av de strategiska tillväxtprojekten har genomförts och 

tillväxtmedel beslut har fattats att ta fram modell för målstyrning av tillväxtarbetet. 

Felaktiga pensionsprognoser Granskning av individlista har genomförts i samband med delårsbokslut 

och årsredovisning. 

Att anställa person med Utdrag ur brottsregister sker i samband med ev. anställning. 

brottslig bakgrund på Navet 
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Revisionsberättelse för Sjuhärads 

kommunalförbund år 2017

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads 
Kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är 
tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av 
sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av 
granskningen. 

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att det inte går att 
avgöra om de strategiska målen är uppnådda eller ej. Det går inte heller att avgöra om kommunalförbundet 
närmar sig målen. Navet Science Center når inte fem av tio mål. Det är väsentligt att förbundet analyserar 
och ger förklaringar till varför man inte uppnår mål/resultatmål. 

Vi bedömer att det med utgångspunkt från årsredovisningen är svårt att uttala sig om verksamheten i 
Sjuhärads Kommunalförbund är ändamålsenlig. Det är angeläget att förbundet utvecklar måluppföljningen. 

Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. 

 
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. Vi tillstryker att årsredovisningen för år 2017 kan fastställas.

Borås 2018-04-09

Till Kommunfullmäktige i:

samtliga medlemskommuner 
i Sjuhärads kommunalförbund

Revisorerna, Sjuhärads 

kommunalförbund

Ingrid Isaksson Roger Fogelström 

Weine ErikssonUlf Tranefors-Gustafsson

Boris Preijde

Bilagor:

Sjuhärads kommunalförbund, Revisionsredogörelse 2017 
Rapport avseende granskning av årsredovisning 2017, Sjuhärads kommunalförbund



Sjuhärads kommunalförbund 2017
Revisionsredogörelse
I revisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom kommunalförbundet 
är tillräcklig. 

Revisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommuns ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad 
bedömning av all den granskning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och intern 
kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall innehåller 
substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken revisionen kan verifiera måluppfyllelse. 
Räkenskapsrevisionen har genomförts av revisionsbyrån Deloitte AB och redovisas i Rapport avseende 
granskning av årsredovisning 2017-12-31 Sjuhärads kommunalförbund.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Förbundet redovisar ett överskott på 1 952 tkr jämfört med budget. 

Förbundskansli och tillväxtmedel
• Redovisar ett överskott på 1 224 tkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på 

kvarvarande tillväxtmedel från 2016, samt på vakanta tjänster.

Navet
• Redovisar ett överskott på 383 tkr jämfört med budget, avvikelsen kommenteras inte av 

direktionen.

Medarbetarcentrum 
• Redovisar ett överskott på 346 tkr jämfört med budget. Avvikelsen kommenteras inte av 

direktionen.

Närvårdssamverkan
• Verksamheten som redovisas som en egen resultatenhet redovisar ett resultat om 803 tkr 

men bokförs som ett nollresultat i enlighet med beslutad styrmodell.

Medfinansiering av E20.
• Direktionen har beslutat om medfinansiering av E20 med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde 

plus anläggningsindex. Avtalet har tecknats och förbundet har avsatt 9 500 tkr från 2014 
och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år. Under 2017 har 1 658 tkr 
avsatts varav 310 tkr för anläggningsindex.

Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Direktionen har beslutat om det övergripande målet: Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/
Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Målet nås genom tre strategiska 
mål som är:

• Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 

• Gränsöverskridande möten och samverkan 

• Främja innovation och nytänkande
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0   0   0   3 – av 3 strategiska mål

Kommunalförbundet analyserar inte hur nära de är att nå de tre strategiska målen. De strategiska 
målen bryts ned i effektmål för respektive verksamhetsområde. 

Regional utveckling och hållbarhet 
De tre strategiska målen ska nås genom fyra effektmål som är:

• Framtidsbild Boråsregionen 
Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar för ex. bostäder, 
service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen

• Infrastruktur och kollektivtrafik 
Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete och studier inom delregionen 
samt arbeta för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst mot Göteborg

• eSamhälle och eHälsa  
Vara väl rustad för att nyttja digital kommunikation för förbättrad service till invånare 
och organisationer samt effektiv intern ärendehantering

• Näringsliv  
Arbeta för att stärka näringslivet och minska arbetslösheten i regionen, både genom 
att stärka existerande företag, stimulera nyföretagande och genom att locka fler företag 
utifrån att flytta hit och/eller investera här.

Kommunalförbundet gör ingen bedömning huruvida verksamheten nått effektmålen. Kommunalförbundet 
redogör för aktiviteter inom målområdet.

0   0   4   0 – av 4 effektmål

Välfärd och kompetens 
De tre strategiska målen ska nås genom fyra effektmål som är:

• Kompetensförsörjning 
Utbildningsutbudet ska öka utifrån den kompetens som efterfrågas så att denna 
matchning leder till ökad tillväxt

• Skolavhoppen ska minska  
Antal unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska

• Öppna jämförelser  
Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet

• Sociala dimensionen för hållbar utveckling och tillväxt  
Genom att räkna med den sociala dimensionen i planering av samhällsinsatser kan 
resurser frigöras i form av uteblivna kostnader

Kommunalförbundet gör ingen bedömning huruvida verksamheten nått effektmålen. Kommunalförbundet 
redogör för aktiviteter inom målområdet.

0   0   4   0 – av 4 effektmål

Medarbetarcentrum
De tre strategiska målen ska nås genom fem effektmål som är:
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• Genom dialogträffar med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling 
och utbud.

• Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten 
i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.

• Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för 
att stärka och utveckla chefernas ledarskap.

• Stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de grunduppdrag vi har och 
i de grupper där chefer går Ledarskapsutbildningen, och som väljer att också jobba med 
sin grupp.

• Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisationsrisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.

I årsredovisningen redovisas endast arbetet mot det strategiska målet Tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv och Kommunalförbundet följer upp fyra av fem effektmål. Medarbetarcentrum 
har inte bedömt om målen är uppfyllda eller ej, men utifrån redovisningen gör revisionen bedömningen 
att de fyra redovisade effektmålen är uppfyllda.

0   0   4   1 – av 5 effektmål

Det effektmål som inte följts upp är:

• Stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de grunduppdrag vi har och 
i de grupper där chefer går Ledarskapsutbildningen, och som väljer att också jobba med 
sin grupp.

Navet Science Center
Navet Science Center redovisar inte vad de gjort för att nå de övergripande målen (de strategiska 
målen). Däremot har de satt upp ett antal resultatmål. Navet Science Center redovisar måluppfyllelsen 
enligt nedanstående.

4   0   5   1 – av 10 resultatmål

Navet Science Center har inte nått upp till målvärdena för fyra resultatmål och ett av resultatmålen 
har ännu inte följts upp.

De resultatmål som inte har nåtts/följts upp är:

• Minst 30 000 elever på teman 
Resultatet har ökat jämfört med 2016, men når inte upp till Direktionens mål.

• Minst 25 000 besökare på helger och lov 
Utfallet blev 21 653 besökare.

• Minst 2 000 elever på teman i matematikpalatset 
Utfallet blev 1 925 elever

• Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att 
implementera den reviderade läroplanen genomförs 
Programmet startade inte

• Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagg 
Statistik för att följa upp målet finns först i mars 2018.



Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
Det har inte i Budget och verksamhetsplan 2017 inte satts upp några mål för Närvårdskontoret. 
Närvårdskontoret redovisar kortfattat hur de har arbetat med de olika målgrupperna.

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de 
gjort för att närma sig de strategiska målen och effektmålen. Då majoriteten av målen varken är 
specifika, mätbara eller tidsbundna går det inte att avgöra om de tre strategiska målsättningarna är 
uppnådda eller ej, det går heller inte att avgöra om kommunalförbundet närmar sig målen.

Specifika bevakningsområden
Revisorerna har inte haft några särskilda bevakningsområden avseende Sjuhärads kommunalförbund. 

Fördjupad granskning
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har en fördjupad granskning genomförts. 
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av den fördjupade granskningen.

Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund
Revisionskontoret i Borås Stad har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sjuhärads 
kommunalförbund granskat om beviljade projekt lever upp till intentionerna i Boråsregionens 
tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020, och om Boråsregionen har ändamålsenliga rutiner för 
utöva kontroll över projekten.

I granskningen konstateras att inget av de prioriterade målområdena är nedbrutna på Sjuhäradsnivå, 
därmed är de inte heller mätbara, vilket försvårar möjligheten att ställa krav på projektansökningars 
målbilder. 

Då annonsering av projektmedel endast sker genom Boråsregionens hemsida och genom 
medlemskommunernas nätverk är sannolikheten stor att organisationer med projektidéer inte får 
reda på möjligheten att söka projektmedel. I nuläget beviljas endast organisationer som tidigare fått 
driftsbidrag medel. Inga nya ansökningar om driftsbidrag prövas av Direktionen.

Beviljade projekt får inte alltid de medel de ansöker om, de inkommer då med reviderade mål som 
godkänds i efterhand av Boråsregionens regionutvecklingschef.

Den sammanfattande bedömningen presenteras under stycket bedömning.

Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning, samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Direktionen har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. Revisionen noterar att uppföljning 
och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs 
inom ramen för kvalitetssystem. 

Planen för intern kontroll är antagen den 2 juni 2017 och omfattar fem kontrollmoment, riskanalysen 
15 identifierade risker. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till direktionen den 23 februari 
2018. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Direktionen 
har inte gjort någon egen riskanalys men godkänt förvaltningens riskanalys. I planen för intern 
kontroll redovisas hur kommunalförbundet arbetar med intern kontroll.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet 
mot Direktionens budgetbeslut. Sjuhärads kommunalförbunds interna kontroll bedöms utifrån riskanalys 
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och plan för intern kontroll. I den sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från den fördjupade granskningen som har varit riktad mot kommunalförbundet. 

Sjuhärads kommunalförbund gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning 
av hur man arbetat med målen/eller hur nära man ligger att uppnå målvärden. Vidare görs en viss 
uppföljning av viktiga aktiviteter/delmoment.

Revisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att kommunalförbundet analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Avseende de strategiska målen har Sjuhärads kommunalförbund redovisat vad de gjort för att närma 
sig målen. Revisionen gör bedömningen att det inte går att avgöra om målen är uppnådda eller ej, 
det går inte heller att avgöra om kommunalförbundet närmar sig målen. Avseende effektmålen går 
det inte att bedöma om nio av 13 effektmål är uppfyllda eller ej, det går inte heller att avgöra om 
kommunalförbundet närmar sig målen. Avseende Navet Science Centers resultatmål är fem av tio 
resultatmål inte uppfyllda. Revisonen poängterar vikten av att Direktionen arbetar fram mätbara 
mål som blir styrande för verksamheten, och som är möjliga att följa upp. 

Avseende Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund görs bedömningen att projektstyrningen
i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inte är helt ändamålsenlig. Direktionen behöver 
förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad, och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden. Det är också 
utifrån av Direktionen utfärdade mätbara mål som sökta projekt bör utvärderas och beviljas medel.

Det ekonomiska resultatet för kommunalförbundet visar på ett överskott mot budget på 1 952 tkr.

Kommunalförbundets uppföljning av den interna kontrollen innehåller mindre analyser och åtgärder. 
I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska 
risker. Direktionen antog internkontrollplanen sent på året (juni). Samtliga kontrollmoment är 
avrapporterade till Direktionen. För att förbundet ska hinna arbeta med kontrollmomenten i 
internkontrollplanen bör den tas tidigare på året. 

Revisionens sammantagna bedömning är att det på grund av bristande måluppföljning inte går att 
avgöra om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. Revisionen bedömer att Sjuhärads kommunalförbund bör göra ett kraftfullt omtag avseende sitt 
målarbete, från målformulering till måluppföljning. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

2018-04-09

Andreas Ekelund 
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad 

Olof Fredholm
Kommunal yrkesrevisor
Borås Stad
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Sammanfattning och 
kommentarer 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads 
kommunalförbund har Deloitte granskat förbundets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017.  
 
Avgränsningar, revisionskriterier och metod 
Granskningen syftar till att verifiera att Sjuhärads kommunalförbund 
upprättar årsbokslut i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om 
kommunal redovisning (KRL), god redovisningssed i kommuner och 
landsting. Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionssed för 
kommuner och landsting. Granskningen har skett utifrån väsentlighet och 
risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- 
och riskbedömning. Det ingår ej i Deloittes revisionsuppdrag ett granska 
förbundets måluppfyllelse.  
 
I årsredovisningen har följande delar granskats: 
 Resultat- och balansräkningar 
 Noter 
 Kassaflödesanalys 
 
Uttalanden  
Vår sammanfattande bedömning är att Sjuhärads kommunalförbunds 
resultat- och balansräkning, noter och kassaflödesanalys som ingår i 
årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av den 
finansiella ställningen per den 31 december 2017 och av dess finansiella 
resultat för året enligt lag om kommunal redovisning. 
 
 
 

Göteborg den 9 april 2018  
 
DELOITTE AB 
 
 
 
Pernilla Lihnell  
Auktoriserad revisor  
Certifierad kommunal revisor 
  



 

 02 
 

1. Inledning 
Bakgrund 
Enligt Lag om kommunal redovisning (KRL) ska en förbundets 
årsredovisning redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Rådet för kommunal redovisning (RKR), vars huvuduppgift är att främja och 
utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med KRL, 
har gett ut rekommendationer för den kommunala redovisningen. I 
tillämpliga delar ska även normering från Redovisningsrådet och 
Bokföringssektoren användas.  
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads 
kommunalförbund har Deloitte genomfört en granskning av 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.  

Syfte, revisionsfråga 
Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande samt 
bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat om. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet.  
 
Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionssed för 
kommuner och landsting. En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella 
rapporterna. Det sakkunniga biträdet väljer i samråd med de 
förtroendevalda revisorerna vilka åtgärder som skall utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för felaktigheter i de finansiella rapporterna, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar det sakkunniga biträdet de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur kommunen upprättar årsbokslutet för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
uttalande om effektiviteten i kommunens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i förbundets 
uppskattningar i redovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  
 
Avgränsningar, revisionskriterier och metod 
Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat 
ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Det ingår 
ej i Deloittes revisionsuppdrag ett granska förbundets måluppfyllelse.  
 
I årsredovisningen har följande delar granskats: 
 
 Resultat- och balansräkningar 
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Sammanfattning och 
kommentarer 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads 
kommunalförbund har Deloitte granskat förbundets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017.  
 
Avgränsningar, revisionskriterier och metod 
Granskningen syftar till att verifiera att Sjuhärads kommunalförbund 
upprättar årsbokslut i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om 
kommunal redovisning (KRL), god redovisningssed i kommuner och 
landsting. Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionssed för 
kommuner och landsting. Granskningen har skett utifrån väsentlighet och 
risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- 
och riskbedömning. Det ingår ej i Deloittes revisionsuppdrag ett granska 
förbundets måluppfyllelse.  
 
I årsredovisningen har följande delar granskats: 
 Resultat- och balansräkningar 
 Noter 
 Kassaflödesanalys 
 
Uttalanden  
Vår sammanfattande bedömning är att Sjuhärads kommunalförbunds 
resultat- och balansräkning, noter och kassaflödesanalys som ingår i 
årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av den 
finansiella ställningen per den 31 december 2017 och av dess finansiella 
resultat för året enligt lag om kommunal redovisning. 
 
 
 

Göteborg den 9 april 2018  
 
DELOITTE AB 
 
 
 
Pernilla Lihnell  
Auktoriserad revisor  
Certifierad kommunal revisor 
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 Noter 
 Kassaflödesanalys 
 
Granskning har skett av bilagor och specifikationer till årsredovisningen.  
 
För att granska att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, har 
granskning skett av fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 
periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll, 
presentation och läsbarhet. 
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2. Granskningsresultat 
Resultaträkning 
Enligt KRL 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga intäkter och 
kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.  
 
Vi har granskat att: 
 
 Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa 

intäkter och kostnader 
 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet 
 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat  
 
Kommentarer 
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av 
årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör 
specifikationer av resultaträkningens poster. 
 
Balansräkning 
Enligt KRL 5:2 ska balansräkningen redovisa kommunens samtliga 
tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för 
räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och 
ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.  
 
Vi har granskat att: 
 
 Balansräkningen är uppställd enligt KRL 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör 

kommunen och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade 
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i 

KRL 
 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 

balanser 
 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig 

omfattning 
 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 

resultaträkningen 
 
Kommentarer 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital. 
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 Noter 
 Kassaflödesanalys 
 
Granskning har skett av bilagor och specifikationer till årsredovisningen.  
 
För att granska att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, har 
granskning skett av fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 
periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll, 
presentation och läsbarhet. 
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Kassaflödesanalys 
I kassaflödesanalysen ska enligt KRL 7:1 kommunens finansiering och 
investeringar under räkenskapsåret redovisas.  
 
Vi har granskat att: 
 
 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i KRL 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande 

uppgifter i övriga delar av årsredovisningen 
 
Kommentarer 
Kommunens kassaflödesanalys är uppställd i enlighet med 
rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning och 
överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a 
UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of 
member firms, and their related entities. DTTL and each of its member 
firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred 
to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see 
www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its 
member firms. 
 
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, 
tax and related services to public and private clients spanning multiple 
industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® 
companies through a globally connected network of member firms in 
more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and 
high-quality service to address clients’ most complex business 
challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 264,000 
professionals make an impact that matters, please connect with us on 
Facebook, Linkedin or Twitter. 
 
This communication contains general information only, and none of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related 
entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this 
communication, rendering professional advice or services. Before making 
any decision or taking any action that may affect your finances or your 
business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in 
the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever 
sustained by any person who relies on this communication. 
 
© 2018 Deloitte AB 
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Kassaflödesanalys 
I kassaflödesanalysen ska enligt KRL 7:1 kommunens finansiering och 
investeringar under räkenskapsåret redovisas.  
 
Vi har granskat att: 
 
 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i KRL 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande 

uppgifter i övriga delar av årsredovisningen 
 
Kommentarer 
Kommunens kassaflödesanalys är uppställd i enlighet med 
rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning och 
överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  
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Dnr 2018/352 
 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2918-04-27 § 314 beslutat att godkänna 
årsredovisning för 2017 och översända den till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet. 
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6 Revisionsberättelse TFV 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-23 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2017 Tolkförmedling 
Väst 
Diarienummer 2018/352, löpnummer 2244/2018 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2918-04-27 § 314 beslutat att godkänna 
årsredovisning för 2017 och översända den till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning 
 
Beslutsunderlag 

1 Protokollsutdrag 314 § Årsredovisning 2017 
2 Årsredovisning 2017 
3 Revisorernas bedömning av Årsredosvisningen 
4 Revisionsberättelse 
5 Revisionsberättelse TFV 

 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst   
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 





 

 
 
 
 ÅRSREDOVISNING  

 2018-04-27 
 Dnr 18/0027-1 
  
 Direktionsmöte 2018-04-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Årsredovisning 2017 

 
 
 

Tolkförmedling Väst 
 
 
  



 

2 (22)  
  

Innehåll 
Förvaltningsberättelse ........................................................................................................................... 3 
Inledning ................................................................................................................................................ 3 
Vision ..................................................................................................................................................... 4 
Omvärldsanalys..................................................................................................................................... 4 
Nuläge .................................................................................................................................................... 4 
Övergripande verksamhetsmål ........................................................................................................... 5 

Måluppfyllelse ........................................................................................................................................... 5 

Verksamhetsmål 2017 och måluppfyllelse ........................................................................................ 5 
Måluppfyllelse ........................................................................................................................................... 6 

Verksamhet ........................................................................................................................................... 7 
Tolkar och översättare ......................................................................................................................... 7 
Kunder ................................................................................................................................................... 8 
Organisation .......................................................................................................................................... 9 
Direktionen ........................................................................................................................................... 9 
Personal................................................................................................................................................ 10 
Tillsvidare- och visstidsanställda ...................................................................................................... 11 
Sysselsättningsgrad ............................................................................................................................. 11 
Sjukfrånvaro ........................................................................................................................................ 11 
Pensioner ............................................................................................................................................. 12 
Händelser av väsentlig betydelse ...................................................................................................... 12 
Ny ordförande .................................................................................................................................... 12 
Nya verksamhetschefer ..................................................................................................................... 12 
Upphandlingar .................................................................................................................................... 12 
Medlemskap i Tolkservicerådet ........................................................................................................ 12 
Ledord för förbundet ......................................................................................................................... 12 
Nya medlemmar ................................................................................................................................. 12 
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi ........................................................... 12 
Förbundets investeringsverksamhet ................................................................................................ 13 
Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka juridiska personer den består av
 ............................................................................................................................................................... 13 
Ekonomi .............................................................................................................................................. 14 
Likviditetsprognos .............................................................................................................................. 14 
Mål för god ekonomisk hushållning ................................................................................................ 14 
Utvärdering av ekonomisk ställning ................................................................................................ 14 
Utfall i förhållande till budget ........................................................................................................... 15 

Bakgrund till budget .............................................................................................................................. 15 

Utfall ........................................................................................................................................................ 15 

Balanskrav utifrån årsresultat ............................................................................................................ 15 
Resultaträkning ....................................................................................................................................... 16 

Resultaträkning ....................................................................................................................................... 16 

Balanskravsavstämning ......................................................................................................................... 17 

Balansräkning ......................................................................................................................................... 18 

Kassaflödesanalys ................................................................................................................................... 19 

Noter ........................................................................................................................................................ 19 

Redovisningsprinciper ........................................................................................................................... 19 

Noter ........................................................................................................................................................ 20 



 

3 (22)  
  

1. Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolktjänster genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling. 
Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, 
Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. 

 
 
 
En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt 
utsedda revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs 
verksamhet har varit i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har kontor på fem olika orter samt 
ett kansli med säte i Göteborg. 
 

http://www.tolkformedlingvast.se/images/18.6f71e5b8150d9a33ea7477/1447687644144/karta.PNG
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Vision 

Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster, 
bidrar till en ökad integration i samhället. 
 
Tillhandahållandet av tolk regleras i Förvaltningslagen § 8: När en myndighet har att göra med 
någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov 
anlita tolk. Detta område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, 
saklighet och opartiskhet. 
 

Omvärld 

I slutet av 2016 hade 65,6 miljoner människor av olika anledningar valt att lämna sina hem. 
Av dessa människor är 22,5 miljoner flyktingar enligt UNHCRs definition.1 Antalet flyktingar 
har ökat med 1,2 miljoner människor sedan 2015. 

 
Fyra gånger om året lämnar Migrationsverket prognos till regeringen gällande antalet 
asylsökande, senaste året har prognosen sänkts vid varje redovisning. Under 2017 beräknade 
Migrationsverket att mellan 22 000 till 26 000 personer söka asyl i Sverige. För 2018 är 
prognosen mellan 17 000 till 30 000 asylsökande.2 
 
EU-kommissionen har under hösten 2017 lagt ett förslag om en förändring av rådande 
Schengenregler i syfte att möjliggöra fortsatta gränskontroller. Regeringen beslutade i 
november om fortsatt gränskontroll till och med 11 maj 2018.3 Såväl detta som kommande 
beslut i frågan bedöms påverka antalet asylsökande och därmed behovet av språktolk och 
översättning. 
 

Nuläge 

Under 2017 har Tolkförmedling Väst utfört ca 336 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag 
för 2017 var 380 000. Föregående år utfördes 355 000 uppdrag. De mest efterfrågade 
språken är arabiska och 
somaliska som tillsammans står 
för drygt 53 % av uppdragen. 
Dari, persiska, BKS (bosniska, 
kroatiska och serbiska), tigrinja 
och sorani följer därefter. 
Arabiskan har ökat med över 3 
% medan somaliska, dari och 
persiska har minskat varav dari 
har minskat med hela 3%. De 
tio största språken utgör över 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  
 

  

                                                 
1 UNHCR 2017 Global Trends World At War 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2018 
3 Regeringskansliet, www.regeringskansliet.se/pressmeddelanden/2017/11/granskontroller-vid-inre-grans-
forlangs/ 

Arabiska
35,4%

Somaliska
18,0%

Dari 9,1%
Persiska
6,8%

BKS 4,2%

Tigrinja 3,1%

Sorani 2,9%

Albanska 2,1%

Polska 2,0%

Turkiska 1,8%

Övriga 14,5%
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Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska 
präglas av professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.  
 
Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:  

 Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.  

 Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.  

 Tolkarna har hög kompetens; i språken samt om de verksamheter tolkarna används inom, 
vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och 
service tillgänglig för alla på lika villkor. 

 Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska öka. 

 Synpunkter och klagomål tas omhand och leder till förbättring 

 Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God 
tolksed".  

 Tolkförmedling Väst ska bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om behovet av 
språktolk i samhället. 
 

Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara 

 En attraktiv uppdragsgivare.  

 Kostnadseffektiv.  
 

Måluppfyllelse  

Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin service till kund. Detta 
sker bland annat genom utbildning av tolkar men också genom uppföljning av synpunkter 
från kunder och uppdragstagare. Förbundets tolkaspiranter genomgår grundutbildning som 
innefattar ämneskurser, terminologi, handledning och god tolksed. Aktiva tolkar inom 
förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad vidareutbildning och handledning i 
förbundets regi. Förbundet har under året haft en relativt bra tillgänglighet på tolkar men 
arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning. 
Beställningar som tillsätts med auktoriserade tolkar har ökat från föregående år.  
 
Förbundet har under året förbättrat rutinen för att ta hand om klagomål och synpunkter i 
syfte att kvalitetssäkra leveransen. Arbetet fortsätter under 2018. 
 
Under 2017 har representant från förbundet pratat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i 
olika forum. Förbundet har varit på högskolor, sjukhus och på mässor.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att erbjuda vidareutbildning och andra 
kompetenshöjande insatser för uppdragstagarna och att arvodena ska vara marknadsmässiga. 
Detta för att vara en attraktiv uppdragsgivare. 
 

Verksamhetsmål 2017 och måluppfyllelse 

För 2017 har direktionen fastslagit följande mål:  

 Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.  

 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.  

 Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom 
sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.  

 Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 35 %.  
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 Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på bokade 
uppdrag.  

 Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50 % av alla beställningar.  

 Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka.  

 Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så 
att de uppnår nivå 1C inom 2 år.  

 

Måluppfyllelse 

Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.  

Under 2017 tillsatte förbundet 99% av medlemskundernas beställningar. Målet är därmed 
uppfyllt.  

 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.  

Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2017 är 11,3 % vilket är en liten 
ökning jämfört med föregående år. Den stora efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i 
att tolkar inte behöver vara auktoriserade för att få uppdrag vilket minskar motivationen för 
att auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla språk som idag efterfrågas. 
Målet är inte uppfyllt. 

 

Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens 
inom sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.  

Förbundet tillsatte 5,4% av andelen sjukvårdsuppdrag med auktoriserad tolk med 
specialkompetens inom sjukvård. Den stora efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i 
att tolkar inte behöver vara auktoriserade för att få uppdrag vilket minskar motivationen för 
att auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla språk som idag efterfrågas. 
Målet är inte uppfyllt. 

 

Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1C ska vara minst 35 %.  

Andelen plats- och distanstolkning som utförts under 2017 av tolkar på nivå 1C var 45,7%. 
Förbundet har arbetat fokuserat med att vidareutbilda tolkarna vilket har resulterat i en 10% 
ökning från föregående år. Målet är därmed uppfyllt. 

 

Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på 
bokade uppdrag.  

Andelen avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar har under 2017 ökat 0,2 
procentenheter och är nu knappt 1,2%. En orsak till ökningen tros bland annat vara de 
förseningar som uppstod i samband med trafikbegränsningar vid EU-toppmötet i Göteborg 
under hösten. Målet är därmed inte uppfyllt. 

 

Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50% av alla 
beställningar.  

Under 2017 har 42% av beställningarna inkommit via webben vilket är en ökning med 5% 
från föregående år. En förutsättning för att nå målet bedöms vara ett nytt och modernare 
verksamhetssystem med förenklad webbmiljö. På grund av överklagad upphandling har inte 
systemet inte kunnat implementeras under 2017 enligt plan. Målet är därmed inte uppfyllt.  
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Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka 

Under 2017 genomfördes 33 kundbesök vilket är en ökning med ett besök jämfört med 
föregående år. Målet är därmed uppfyllt. 

 

Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå 
utbildning så att de uppnår nivå 1C inom 2 år. 
Under 2015 registrerades 85 nya tolkaspiranter i förbundet. 37 av dessa har genomgått hela 
grundutbildningen och därmed uppnått nivå 1 C inom två år. Detta innebär en ökning 
jämfört med föregående år, målet är dock inte uppfyllt. 
 

2. Verksamhet 

Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i 
uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning samt erbjuda översättning till dess 
medlemmar. Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och distanstolkning samt 
meddelandeservice och översättning av text.  
 
För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras 
bokningen av Västra Götalandsregionens regionservice. 
 
Tolkförmedling Väst har haft en relativt bra tillgänglighet vid beställningar av 
språktolktjänster. Under året har förbundet utfört ca 336 000 uppdrag vilket innebär 98,8% 
tillsättning av inkomna beställningar. Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat 
språktolktjänster på 109 (98) språk. 
 

År Antal utförda uppdrag Procentuell tillsättning 

2017 336 000 98,8 % 
2016 355 000 97,6 % 
2015 307 000 97,3 % 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 december 2017 hade förbundet 992 (969) aktiva tolkar och 151 (138) aktiva 
översättare registrerade som uppdragstagare (38 uppdragstagare arbetar som både tolk och 
översättare). 264 (261) av de aktiva tolkarna och översättarna är auktoriserade och 52 (52) 
har även speciell kompetens inom sjukvårdstolkning. Ca 17% (17 %) av samtliga 
uppdragstagare är registrerade för F-skatt.  
 
Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast 
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan 
jämföras med de ca 200 språk som talas i Sverige.4 Tillgången på utbildning för tolkar är 
därmed begränsad varför stor del av tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är 
auktoriserade. Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl 
nya som befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds. 
Under 2017 har 211 personer genomfört förbundets rekryteringstest, antalet som erhöll 
godkänt resultat var 56%. Förbundet har numera ett mer selektivt förhållningssätt till vilka 
som får genomföra rekryteringstestet. Detta har inneburit att betydligt färre personer 
genomför testet men procentuellt sett så har nästan en dubblering skett gällande antalet som 
blir godkända. 

                                                 
4 www.sprakochfolkminnen.se 



 

8 (22)  
  

 Antal personer som 
genomför rekryteringstest 

Antal personer som fått 
godkänt resultat, % 

2017 211 56% 

2016 251 52% 

2015 475 33% 

 
Förbundet erbjuder grundutbildning till sina tolkaspiranter. Under 2017 har 78 personer höjt 
sig till nivå 1C vilket innebär att de genomgått hela grundutbildningen med ämneskurserna; 
sjukvård, juridik, samhälls- samt migrationstolkning och språkhandledning. Under 2017 har 
212 personer genomgått olika ämneskurser inom förbundet. I samarbete med 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen ger Tolkförmedling Väst 
utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Under 2017 har 62 
personer genomgått denna utbildning och totalt har förbundet utbildat 344. Ambitionen är 
att alla förbundets tolkar ska genomgå utbildningen.  
 

 Antal personer som 
genomgått ämneskurser 

Antal personer som utbildat 
sig inom SRHR 

2017 212 62 

2016 195 35 

2015 224 76 

 
Genom förbundets utbildningar får tolkarna möjlighet att öka sin kompetens och därmed 
höja sin arvodesnivå. Arvodena är indelade i fem nivåer baserade på utbildning och 
auktorisationsnivå.  
 
Under året har förbundet bjudit in tolkarna på samtliga kontor till fyra möten. Två 
informationsmöten och två möten av mer social karaktär. Såväl informationsträffarna som 
exempelvis julfikat har varit uppskattade kommunikationstillfällen för både förbundets 
personal som uppdragstagarna. Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas dessutom en 
mentor, som ger råd och återkoppling. 
 

Kunder 

Den 31 december 2017 hade förbundet 4 756 registrerade medlemskunder. Varje månad 
förmedlas uppdrag till ca 1900 
kunder. 99,9 % av förmedlade 
uppdrag köps av medlemskunder. 
Största kund är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 
64% (ca 66 %) av de bokade 
uppdragen vilket är en minskning 
jämfört med föregående år. 
Förklaringen tros ligga i det 
minskade antalet asylsökande samt 
utplaceringen till kommunerna.  
 

Övriga medlems-
kommuner 4,8%

VGR 64,0%
Avtal med 
VGR 5,2%

Göteborg 
Stad 25,8%

Avtal med medlemskommuner
0,2%
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3. Organisation 

 
Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras 
i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har 
haft fem möten under 2017. 
 
Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2017-12-31 av: 
 
Göteborgs Stad   Västra Götalandsregionen 
Aslan Akbas (S), ordförande  Björn Thodenius (M), vice ordförande 
Rustan Hälleby (M), ersättare  Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 
 
Alingsås kommun   Borås Stad 
Per- Gordon Tranberg (M), ledamot  Lars-Åke Johansson (S), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Birgitta Bergman (M), ersättare 
 
Essunga kommun   Falköpings kommun 
Daniel Andersson (M), ledamot  Hans Johansson (C), ledamot 
Gunilla Hermansson (KD), ersättare  Pia Ragnar (M), ersättare 
 
Grästorps kommun   Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot  Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Jens Persson (S), ersättare  Eric Mellberg (M), ersättare 
 
Götene kommun   Hjo kommun 
Anders Månsson (GF), ledamot  Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 
Lars Holmberg (FP), ersättare  Bodil Hedin (S), ersättare 
 
Karlsborgs kommun   Lerums kommun 
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot  Eva Andersson (C), ledamot 
Kjell Sjölund (C), ersättare  Ulf Utgård (M), ersättare 
 
Lidköpings kommun   Lilla Edets kommun 
Lena O Jenemark (S), ledamot  Ingemar Ottosson (S), ledamot 
Rasmus Möller (M), ersättare  Julia Färjhage (C), ersättare 
 
Mariestads kommun   Mölndals stad 
Björn Fagerlund (M), ledamot  Shahla Alamshahi (S), ledamot 
Ida Ekeroth (S), ersättare  Merjem Maslo (M), ersättare 
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Munkedals kommun   Orust kommun 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Bertil Olsson (S), ledamot 
Malin Corner (M), ersättare  Ulf Sjölinder (FP), ersättare 
 
Skara kommun   Skövde kommun 
Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 
Markus Hagberg (M), ersättare  Anita Löfgren (S), ersättare 
 
Tibro kommun   Tidaholms kommun 
Rasmus Hägg (S), ledamot  Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare  Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
   
Trollhättans Stad   Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 
Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
 
Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 
Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 
Elving Andersson (C), ersättare  Per Johansson (M), ersättare 
 
Vara kommun   Öckerö kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot  Kent Lagrell (M), ledamot 
Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 
 

Personal  

På uppdrag av direktionen leds verksamheten av förbundschef. Tjänstemannaorganisationen 
består i övrigt av ett kansli vilket leds av förbundschef. I Göteborg, Borås, Mariestad, 
Trollhättan och Uddevalla finns lokalkontor vilka leds av verksamhetschefer. 
Verksamhetschefen för Fyrbodal har under hösten tagit över ansvaret för 
översättningsförmedlingen vilken tidigare låg under förbundschefen. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads kommun. 
Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  
 
I september utökades bemanningen på kansliet med en verksamhetscontroller. Tjänsten 
bemannades med förbundets tidigare controller som varit föräldraledig. Vikarierande 
controller erhöll då tillsvidareanställning på tjänsten som controller.  
 
Den geografiskt utspridda utbildning- och rekryteringsverksamheten sågs över under 2016. 
Rollerna renodlades, arbetet har samordnats och placeringen av medarbetarna har 
centraliserats till Göteborg. En ny utbildningssamordnare tillträdde i slutet av mars och 
processen med att utveckla och kvalitetssäkra arbetet har under året intensifierats.  
 
Under slutet av 2016 förändrades Göteborgskontorets arbetsmodell. Efter utvärdering av 
den nya modellen har de tre uppdragen med samordningsansvar avvecklats och istället har 
en koordinator rekryterats och tillträtt i slutet av året.  
 
Den översyn som gjordes av receptionen under 2016 har resulterat i att den renodlade 
receptionisttjänsten avvecklats under 2017. För effektivare användning av resurser bemannas 
receptionen sedan början av november av förmedlingspersonal vilka kombinerar såväl 
receptionsarbete som förmedlingsarbete.  
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Förbundet har i syfte att minska timanställda, och därmed kvalitetssäkra förmedlingsarbetet, 
tillsatt två resursförmedlare vilka är geografiskt placerade på Mariestadskontoret. 
Resursförmedlarna har i uppdrag att täcka för korttidsfrånvaro på samtliga kontor.  
 
Under året har en introduktion för nya medarbetar tagits fram. Samtlig personal har under 
året tagit del av introduktionen i syfte att skapa större förståelse för förbundets helhet.   
 
I december hade hela förbundet en gemensam utvecklingsdag med inbjuden föreläsare. 
Temat för dagen var bemötande och syftet var att bygga vi-känsla, ge medarbetarna 
möjlighet att träffa kollegor från andra kontor samt ge alla en gemensam 
kompetensutveckling och därmed kvalitetshöja verksamheten.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Under 2017 har en översyn gjorts av förbundets bemanning vilket resulterat i att det per den 
31 december var 57,2 tillsvidareanställda årsarbetare (åa) jämfört med 50 tillsvidareanställda 
åa 2016. Förbundet har tidigare bemannats i stor utsträckning med visstidsanställd personal 
och som ett resultat av översynen har framförallt timanställda minskats till förmån för 
tillsvidareanställda. En tjänst som resursförmedlare har inrättats vars uppdrag är att bemanna 
upp förmedlingsarbetet inom hela förbundet vid kortare frånvaro. Översynen har resulterat i 
1,0 färre åa jämfört med föregående år.  
 

År Tillsvidare (åa) Visstid (åa) Timanställda (åa) Totalt (åa) 

2017 57,2 7,6 2,6 67,4 
2016 50 8,8 9,6 68,4 

 
Av de tillsvidareanställda är 47 kvinnor och 12 män. Av de visstidsanställda är fyra kvinnor 
och två män. Den största personalgruppen är förmedlare. Förbundet har tre studielediga och 
två föräldralediga medarbetare per den 31 december 2017. 
 

Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97%.  
89% av kvinnorna respektive 92% av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har under 2017 sjunkit i 
förbundet till 7,0%, vilket jämfört med 
föregående år är en minskning med drygt 
fyra procentenheter. Minskningen 
bedöms vara ett resultat av ett intensivt 
arbetsmiljöarbete under året på såväl 
grupp som individnivå. Sjukfrånvaron 
förväntas kunna sänkas ytterligare och 
arbetsmiljöarbetet inklusive såväl 
bemanning som värdegrund fortlöper.  
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Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA. I samband med årsbokslut har förbundet inhämtat prognos från 
KPA för att säkerställa att kostnadsförda premier inte avviker väsentligt från prognos.  
 

4. Händelser av väsentlig betydelse 

Ny ordförande 

Till årets första direktionsmöte i februari tillträde förbundets nya ordförande Aslan Akbas. 
 

Nya verksamhetschefer 

I januari tillträdde två nya verksamhetschefer, en för kontoret i Mariestad och en för 
kontoret i Borås. I slutet av maj, knappt fem månader efter tillträdet slutade 
verksamhetschefen för Boråskontoret sin anställning på egen begäran. Den dåvarande 
verksamhetschefen för Göteborgskontoret har under perioden maj-augusti varit tf 
verksamhetschef för Boråskontoret. Då denne önskade fortsätta som chef på Boråskontoret 
rekryterades istället en ny verksamhetschef till Göteborgskontoret. Den nya 
verksamhetschefen tillträdde sitt uppdrag i slutet av augusti.  
 

Upphandlingar 

I början av februari utdelades tilldelningsbeslut enligt Direktionens beslut avseende 
upphandling av nytt verksamhetssystem. Upphandlingen överklagades och 
Förvaltningsrätten dömde i november till förbundets fördel. Beslutet överklagades dock till 
Kammarrätten och i december gavs prövningstillstånd. Förbundet har svarat och beslut 
väntas i början av 2018. 
 

Medlemskap i Tolkservicerådet 

I mars återinträdde förbundet som medlemmar i branschorganisationen Tolkservicerådet, 
TSR. Förbundet har efter årsmötet två representanter i styrelsen för TSR och verkar nu 
aktivt för branschens utveckling. Förbundet är även del i en remissinstans till 
Kammarkollegiets rådgivande nämnd genom sitt engagemang i TSR. 
 

Ledord för förbundet 

Under hösten som ett led i arbetet med FR2000 har tre ledord för förbundet tagits fram. 
Professionalitet, Tillgänglighet och Trygghet. I framtagandet av ledorden har samtliga 
medarbetare inom förbundet involverats.  
 

Nya medlemmar 

Direktionen har under 2017 öppnat upp för nya medlemmar. Flera av de kommuner inom 
Västra Götalands län som idag inte är medlemmar har visat intresse för medlemskap. 
Förbundet kommer med sannolikhet utökas med fler medlemmar från och med 2019. Sista 
ansökan om medlemskap är slutet av februari 2018. 
 

5. Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 

Efterfrågan av förbundets tjänster har minskat jämfört med föregående år. Under 2017 
levererades 20 000 färre uppdrag än 2016. Efterfrågan närmaste året bedöms sjunka 
ytterligare för att sedan nå en mer stabil nivå. Förbundet beräknas få ett antal nya 
medlemmar till 2019 vilket tros skapa förutsättningar för förbundet att behålla nuvarande 
volym. 
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Under hösten gjordes en ny avstämning med förbundets kunder avseende tolkleverans. 
Resultatet visade på att flera av medlemmarna fortfarande vänder sig till andra leverantörer 
av språktolktjänster. Medlemmarna har uppmärksammats på detta och förväntas därmed 
fortsättningsvis nyttja förbundets tjänster i högre utsträckning. 
 
För att kvalitetssäkra förbundets leverans av språktolk- och översättningstjänster pågår 
ständigt rekrytering av nya uppdragstagare samt vidareutbildning av befintliga.  
 
Beslut från Kammarrätten avseende upphandling av nytt verksamhetssystem förväntas 
komma i början av 2018. Förbundets förhoppning är att kunna påbörja införandet av nytt 
verksamhetssystem under våren 2018. Det nya verksamhetssystemet kommer med stor 
sannolikhet att såväl minska administrationen som förenkla och förändra rådande 
arbetsprocesser och roller inom förbundet. 
 
Under året har arbetet med förbundets organisation och bemanning fortgått vilket resulterat 
i att en tjänst som verksamhetscontroller inrättats. Syftet med denna utökning är säkerställa 
att förbundets kvalitets- och utvecklingsarbete drivs framåt. Det har också blivit tydligt att 
förbundet behöver en kommunikatör. Genom omfördelning av befintliga resurser kommer 
en kommunikatörstjänst att tillsättas i början av 2018.  
 
Verksamhetschefen för Boråskontoret kommer att gå i pension under våren 2018. 
Rekrytering av ersättare har pågått under hösten och ny verksamhetschef tillträder i början 
av februari 2018.  
 
Uppstart med kvalitetsledningssystemet FR2000 skedde under 2017 och arbetet beräknas 
pågå under hela 2018 för att en kvalitetscertifiering ska kunna ske tidigast i slutet av 2018. De 
ledord (professionalitet, tillgänglighet och trygghet)som tagits fram under föregående år 
kommer under 2018 att implementeras i verksamheten. 
 
Förbundet har under hösten kunnat erbjuda några av sina medlemskunder tolkning via 
Skype. Utveckling av denna produkt kommer fortgå under 2018 för att fler medlemskunder 
ska få ta del av tjänsten.  
 
Förbundet firar under 2018 femårsjubileum. Detta kommer att uppmärksammas under året. 
 

6. Förbundets investeringsverksamhet 

2017 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte 
nyttjats på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på 
inventarier skrivs av på fem år. Avskrivningen baseras på anskaffnings-värdet.  
 

7. Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka 
juridiska personer den består av 
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till 
sina medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling 
från sina medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett 
yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. 
 
Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
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Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem 
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet.  
 

8. Ekonomi 

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av 
årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara 
kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. 
Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala 
kostnaden för arvoden och totala intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. 
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i 
enlighet med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av 
direktionen fastställda målen. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
 

Likviditetsprognos 

Förbundet har haft en god likviditet under hela 2017 och den checkkredit som finns på 10 
mkr har inte utnyttjats.  
 

Mål för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- 
och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande 
intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är 
positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket 
innebär att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital 
vilket gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans 
med medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har 
fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 25 mkr innan eventuell återbetalning av 
överskjutande belopp till medlemmarna blir aktuell, samt att de årligen ska fatta beslut om 
återbetalning av eget kapital. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar. Inga 
investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har 
inget behov av lån uppstått. 
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Det överskott som genererats under de tre senaste verksamhetsåren gör att den ekonomiska 
ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget för 2017 är lagd utifrån antalet beställda uppdrag under våren 2016 samt efterfrågade 
antal uppdrag 2015. Budgeten är lagd utifrån att medlemmarnas behov av tolktjänster är 
380 000 och att förbundet ska ha ett nollresultat vid årets slut. 
 

Utfall  

Efterfrågan av tolktjänster blev betydligt lägre än lagd budget för 2017 och utfallet blev drygt 
336 000 uppdrag vilket är ca 44 000 färre uppdrag än budgeterat. Resultatet blev 79 tkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. Förmedlingsintäkter och kostnader för uppdragstagare 
är de utfall som skiljer sig mest mot budget och de är direkt kopplade till det minskade 
antalet uppdrag under året. Kostnaderna för tolkutbildning ligger ca 800 tkr under budget 
och är en besparing för året för att nå ett nollresultat. Utfallet i grupperna som rör IT-
kostnader ligger ca 1,2 mkr under budget och beror främst på uteblivet verksamhetssystem 
och kostnader i samband med implementering av detsamma.  
 

INTÄKTER Utfall 2017 Budget 2017 

Förmedlingstjänster 186 579 205 580 

Övriga Intäkter 322 0 

Summering 186 901 205 580 

KOSTNADER     

Personalkostnader inkl direktion 28 201 28 208 

Arvoden och ersättningar tolkar 148 092 164 464 

Tolkutbildning 1 418 2 200 

Lokalkostnader 2 826 3 000 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 2 488 3 260 

Inventarier, förbrukningsmaterial 455 690 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 3 058 3 448 

Finansiella kostnader 284 310 

Summering 186 822 205 580 

RESULTAT     

  79 0 

 
 

Balanskrav utifrån årsresultat 

2017 fanns inget balanskrav att återställa. 
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Resultaträkning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte 
täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna procentuellt i relation 
till värdet av nyttjade tjänster under året. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 186 901 193 198 

Verksamhetens kostnader 2 -186 538 -190 564 

    
Resultat före avskrivningar  363 2 634 

    
Avskrivningar 3 -248 -248 

    
Resultat efter avskrivningar  115 2 386 

    
Finansiella intäkter 4 3 4 

Finansiella kostnader 5 -39 -46 

    
Redovisat resultat  79 2 344 

 

  



 

17 (22)  
  

Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2017 2016 2015 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 79 2 344 5 227 

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 0 0 0 

plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 79 2 344 5 227 

    
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    
Årets balanskravsresultat 79 2 344 5 227 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    
Budgetomslutning (tkr)    
Verksamhetens kostnader 186 538 190 564 171 404 

Personalkostnader egen personal 28 070 28 102 26 914 

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 148 229 150 378 133 583 

Nettoinvesteringar 0 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 12 565 11 768 11 070 

    
Resultat    
Årets resultat 79 2 344 5 227 

Ingående Eget kapital 24 081 21 737 16 510 

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 176% 171% 165% 

Soliditet 43% 42% 40% 
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

    
TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31 

    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 6 104 352 

Summa anläggningstillgångar  104 352 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 7 42 967 45 251 

Likvida medel 8 12 565 11 768 

Summa omsättningstillgångar  55 532 57 019 

    
Summa tillgångar  55 636 57 371 

    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    
Eget kapital    
Eget kapital 9 21 302 18 958 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  

Årets/periodens resultat 9 79 2 344 

Summa eget kapital  24 160 24 081 

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 10 31 476 33 290 

Summa skulder  31 476 33 290 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  55 636 57 371 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat  79 2 344 

Justering för av- och nedskrivning  248 248 
    

Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  327 2 592 

    
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  2 284 -2 888 

    
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -1814 994 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  797 698 

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0 0 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 11 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 

    
Årets kassaflöde  797 698 

    
Likvida medel vid årets början  11 768 11 070 

Likvida medel vid årets slut  12 565 11 768 
 

 
Noter 

Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och 
skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den 
period som tolkuppdragen har utförts. Eftersom fakturering sker i efterskott uppskattas 
upplupna intäkter för att hänföras till rätt period. Intäkter har upptagits till verkligt värde av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas 
inflyta. Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank. Intjänande av pensioner 
inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på 
fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 

 Noter   
    
1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 186 579  192 643 

 Övriga intäkter 322  555 

 Summa 186 901  193 198 

    
2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 580  565 

 Sociala avgifter direktion 194  179 

 Personalkostnader 20 789  20 956 

 Sociala avgifter personal  6 638  6 402 

 Arvoden och ersättning tolkar 120 962  122 525 

 Sociala avgifter tolkar 27 130  27 853 

 Tolkutbildning 1 418  2 279 

 Lokalkostnader 2 826  2 781 

 Dator/IT/telefoni/post 2 488  2 414 

 Inventarier, förbrukningsmaterial  455  824 

 Administrativa- och konsulttjänster 3 058  3 786 

 Summa 186 538  190 564 

    
3 Avskrivningar   
 Inventarier 248  248 

 Summa 248  248 

 

 
   

4 Finansiella intäkter   
 Ränteintäkter 3  4 

 Summa 3  4 

    
5 Finansiella kostnader   
 Räntekostnad  0  13 

 Övriga finansiella kostnader 39  33 

 Summa 39  46 

    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen 
resultatet i den period de hör hemma. 

    
6 Anläggningstillgångar   
    
 Inventarier   
 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  
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 Ackumulerade avskrivningar -889  -641  

 Årets investering    
 Årets avskrivning -248  -248  

 Utgående bokfört värde 104  352  

    
7 Fordringar   
 Kundfordringar 22 537  24 673  

 Div. kortfristiga fordringar 21  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 409  20 578  

 Summa 42 967  45 251  

    
8 Kassa och bank   
 Bank 12 565  11 768  

 Summa 12 565  11 768  

    
9 Allmänt eget kapital   
 Balanserat resultat 21 302  18 958  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 79  2 344  

 Summa 24 160  24 081  

    
10 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 1 708  2 483  

 Moms 7 317  7 253  

 Personalens skatter och avgifter 3 132  3 178  

 Skulder till anställda 0  2  

 Upplupna semesterlöner 873  1 158  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 12 495  12 253  

 Övriga upplupna kostnader 5 951  6 963  

 Summa 31 476  33 290  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2017. 

    
11 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 Under 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner    
 Summa 0  0  

 
 
Tolkförmedling Väst, Göteborg 2018-04-27 

 
 
Aslan Akbas    Björn Thodenius 
Ordförande    Vice ordförande  
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Från: Emma Davidsson[emma.davidsson@tolkformedlingvast.se]
Skickat: 18.05.2018 12:53:29
Till: kommunstyrelsen@alingsas.se; boras.stad@boras.se; kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se;
kommun@grastorp.se; Info Gullspångs kommun; gotene.kommun@gotene.se;
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommunen@hjo.se; karlsborg.kommun@karlsborg.se;
lerums.kommun@lerum.se; kommun@lidkoping.se; kommunen@lillaedet.se; Info Mariestads kommun; stad@molndal.se;
munkedal.kommun@munkedal.se; kommun@orust.se; skara.kommun@skara.se; kommunstyrelsen@skovde.se;
kommun@tibro.se; tidaholms.kommun@tidaholm.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; Info Töreboda kommun;
kommunen@uddevalla.se; Ulricehamns Kommun; vara.kommun@vara.se; post@vgregion.se; kommun@ockero.se;
pia.borg@stadshuset.goteborg.se[kommunstyrelsen@alingsas.se; boras.stad@boras.se; kommun@essunga.se;
kommunen@falkoping.se; kommun@grastorp.se; kommun@gullspang.se; gotene.kommun@gotene.se;
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; kommunen@hjo.se; karlsborg.kommun@karlsborg.se;
lerums.kommun@lerum.se; kommun@lidkoping.se; kommunen@lillaedet.se; info@mariestad.se; stad@molndal.se;
munkedal.kommun@munkedal.se; kommun@orust.se; skara.kommun@skara.se; kommunstyrelsen@skovde.se;
kommun@tibro.se; tidaholms.kommun@tidaholm.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; kommunen@toreboda.se;
kommunen@uddevalla.se; kommun@ulricehamn.se; vara.kommun@vara.se; post@vgregion.se; kommun@ockero.se;
pia.borg@stadshuset.goteborg.se]
Ämne: Revisionsberättelse TFV

Hej,
 
Här kommer revisionsberättelsen tillhörande ärendet här nedan. Trevlig helg!
 
 
Med vänlig hälsning
 
Emma Davidsson
Förbundssekreterare
 
T O L K F Ö R M E D L I N G  V Ä S T
Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Barlastgatan 2 | www.tolkformedlingvast.se
010-211 73 79 | emma.davidsson@tolkformedlingvast.se

 
 
 

Från: Emma Davidsson 
Skickat: den 14 maj 2018 15:59
Till: 'kommunstyrelsen@alingsas.se' <kommunstyrelsen@alingsas.se>; 'boras.stad@boras.se'
<boras.stad@boras.se>; 'kommun@essunga.se' <kommun@essunga.se>; 'kommunen@falkoping.se'
<kommunen@falkoping.se>; 'kommun@grastorp.se' <kommun@grastorp.se>; Info Gullspångs kommun
<kommun@gullspang.se>; 'gotene.kommun@gotene.se' <gotene.kommun@gotene.se>;
'stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se' <stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>;
'kommunen@hjo.se' <kommunen@hjo.se>; 'karlsborg.kommun@karlsborg.se'
<karlsborg.kommun@karlsborg.se>; 'lerums.kommun@lerum.se' <lerums.kommun@lerum.se>;
'kommun@lidkoping.se' <kommun@lidkoping.se>; 'kommunen@lillaedet.se' <kommunen@lillaedet.se>; Info
Mariestads kommun <info@mariestad.se>; 'stad@molndal.se' <stad@molndal.se>;
'munkedal.kommun@munkedal.se' <munkedal.kommun@munkedal.se>; 'kommun@orust.se'
<kommun@orust.se>; 'skara.kommun@skara.se' <skara.kommun@skara.se>; 'kommunstyrelsen@skovde.se'
<kommunstyrelsen@skovde.se>; 'kommun@tibro.se' <kommun@tibro.se>; 'tidaholms.kommun@tidaholm.se'
<tidaholms.kommun@tidaholm.se>; 'trollhattans.stad@trollhattan.se' <trollhattans.stad@trollhattan.se>; Info
Töreboda kommun <kommunen@toreboda.se>; 'kommunen@uddevalla.se' <kommunen@uddevalla.se>;
'kommun@ulricehamn.se' <kommun@ulricehamn.se>; 'vara.kommun@vara.se' <vara.kommun@vara.se>;
'post@vgregion.se' <post@vgregion.se>; 'kommun@ockero.se' <kommun@ockero.se>;
'pia.borg@stadshuset.goteborg.se' <pia.borg@stadshuset.goteborg.se>
Ämne: Årsredovisning för beslut i kommunfullmäktige
 
Hej!



 
Bifogat finns beslut om Tolkförmedling Västs Årsredovisning 2017. Den skickas till er som medlemmar för beslut i era
respektive kommunfullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Den till ärendet tillhörande
revisionsberättelsen kommer skickas ut så snart den är inkommen.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Emma Davidsson
Förbundssekreterare
 
T O L K F Ö R M E D L I N G  V Ä S T
Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Barlastgatan 2 | www.tolkformedlingvast.se
010-211 73 79 | emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
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Ansökan om investeringsmedel för tillbyggnad av 
förskolan i Hökerum. 
Dnr 2017/684 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum, 
6,0 mnkr. Investeringen möjliggör tillbyggnad av befintlig förskola i syfte att möta de 
framtida behoven av förskoleplatser samt att tillskapa ett separat utrymme för mathantering 
och disk. Förskolan är byggd med fem avdelningar och kan relativt enkelt byggas till med en 
avdelning i plan två.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, som bedöms uppgå till 40 tkr per år, beaktas i budget 
2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-12 från servicechef 
2 Investeringskalkyl tillbyggnad av förskolan i Hökerum 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum, 6,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för tillbyggnad förskola Hökerum i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-12 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
tillbyggnad av förskolan i Hökerum 
Diarienummer 2017/684, löpnummer 1441/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum, 
6,0 mnkr. Investeringen möjliggör tillbyggnad av befintlig förskola i syfte att möta de 
framtida behoven av förskoleplatser samt att tillskapa ett separat utrymme för mathantering 
och disk. Förskolan är byggd med fem avdelningar och kan relativt enkelt byggas till med en 
avdelning i plan två.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, som bedöms uppgå till 40 tkr per år, beaktas i budget 
2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum, 6,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för tillbyggnad förskola Hökerum i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum, 
6,0 mnkr. Investeringen möjliggör tillbyggnad av befintlig förskola i syfte att möta de 
framtida behoven av förskoleplatser samt att tillskapa ett separat utrymme för mathantering 
och disk. 
 
Behovet av förskoleplatser i Hökerum är nu större än när förskolan byggdes för fem år sedan. 
Förskolan i Hökerum består av fem avdelningar. Den är modulbyggd och kan relativt enkelt 
byggas till med en sjätte avdelning på plan två. Genom att projektera och handla upp en 
likadan modul så får vi en enhetlig förskola med två kompletta plan innehållande tre 
avdelningar vardera.  
 
I projektet ingår också att bygga till så att det tillskapas ett separat utrymme för 
mathantering och disk. Hökerums förskola har ett mottagningskök, och i det upphandlade 
konceptet saknades separat mathantering och disk vilket innebär att mathanteringen i 
dagsläget sker inne i förskolan. Ett separat utrymme skulle medföra en förbättrad arbetsmiljö 
för kostpersonalen genom att transport av disk upp till befintligt diskrum på 
Hökerumsgården kan upphöra och att ventilationen kan förbättras. Upplevelsen hos 
kostpersonalen är att arbetsmomentet med att förflytta disk upp till Hökerumsgårdens kök är 
tungt och personalkrävande, något som lyfts vid flertalet skyddsronder.  
 
Utifrån att förskoleverksamheten har behov av mer ytor skulle ett separat utrymme för 
mathantering och disk också innebära att verksamheten kan få tillgång till ytor som idag 
upptas av verksamhet kost. 
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Hökerums förskola kommer även i fortsättningen att ha ett mottagningskök och maten 
kommer fortsatt att tillagas i Hökerumsgårdens kök. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Tillbyggnad förskola Hökerum i 
investeringsbudgeten för 2018.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, som bedöms uppgå till 40 tkr per år, beaktas i budget 
2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl tillbyggnad av förskolan i Hökerum 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 2
Beräknad avskrivningstid: 33 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Tillbyggnad Hökerums förskola 150 6 000
Objektnummer:

5 725

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

6 000 6 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 6 000 0 0 0 0 0 6 000

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 40 40 40 40 40 40 240
Avskrivningar 182 182 182 182 182 182 1 091
Internränta 102 99 96 93 90 87 566
Summa kapitalkostnader 284 281 278 275 271 268 1 657
Summa kostnader 324 321 318 315 311 308 1 897
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 324 321 318 315 311 308 1 897

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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Ansökan om investeringsmedel för om- och 
tillbyggnad av Tre Rosors förskola 
Dnr 2016/757 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskolan Tre Rosor, 
utbyggnad förskola och kök, 47 mnkr. Investeringen möjliggör en utökning av förskolan för 
att tillgodose framtida behov av förskoleplatser. Investeringen löser också de risker som finns 
med transporter och eventuella utryckningsfordon över skolgården vid Ulrikaskolan. 
 
Förskolan Tre Rosor har i dagsläget fyra avdelningar och inom ramen för budget 2018 
beslutade fullmäktige om att bygga till fyra ytterligare avdelningar. 
Förvaltningen beviljades under 2017 0,5 mnkr för projektering av om- och tillbyggnad av Tre 
rosors förskola (BU 2017-01-19 § 2). Efter projekteringen ser förvaltningen att de avsatta 
medlen i investeringsplanen, 9 mnkr för 2017 och 21 mnkr för 2018 inte kommer att räcka. 
Det som fördyrar tillbyggnaden är att markarbetena blir väldigt omfattande på grund av 
rådande terräng. Utgiften för Tre Rosor blir således högre än vad en ny förskola hade kostat. 
Samtidigt innebär ett avbrytande av projektet inte att utgiften blir noll då det finns delar som 
behöver åtgärdas/tas om hand.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns endast delvis avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (totalt 30 mnkr, varav 
9,0 mnkr är ombudgeterade medel från 2017 års investeringsbudget). 
 
För att kunna genomföra projektet enligt aktuella förutsättningar krävs följaktligen att beslut 
om att tillföra ytterligare 17,0 mnkr. Ett utökat anslag kan finansieras inom den lånelimit för 
2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Investeringsutgiften för inventarier beräknas till ca 800 tkr och kommer att hanteras inom 
ramen för budgetprocessen inför 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Driftkostnadskonsekvenser gällande lokalvård uppskattas till 
300 tkr och grönytor/snö uppskattas till 45 tkr. Dessa tillsammans med övriga 
driftkostnadskonsekvenser, som uppskattas till 200 tkr per år, beaktas i budget 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-24 från servicechef 
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Tre 

Rosors förskola 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
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Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Tre Rosors förskola, 47,0 mnkr, kan delvis 
finansieras via avsatta medel för Tre Rosor, utbyggnad förskola och kök i 
investeringsbudgeten för 2018, 30 mnkr. 
 
Återstående behov av finansiering, 17,0 mnkr, tillförs projektet. Anslaget kan finansieras 
inom den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-24 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
om- och tillbyggnad av Tre Rosors förskola 
Diarienummer 2016/757, löpnummer 1301/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskolan Tre Rosor, 
utbyggnad förskola och kök, 47 mnkr. Investeringen möjliggör en utökning av förskolan för 
att tillgodose framtida behov av förskoleplatser. Investeringen löser också de risker som finns 
med transporter och eventuella utryckningsfordon över skolgården vid Ulrikaskolan. 
 
Förskolan Tre Rosor har i dagsläget fyra avdelningar och inom ramen för budget 2018 
beslutade fullmäktige om att bygga till fyra ytterligare avdelningar. 
Förvaltningen beviljades under 2017 0,5 mnkr för projektering av om- och tillbyggnad av Tre 
rosors förskola (BU 2017-01-19 § 2). Efter projekteringen ser förvaltningen att de avsatta 
medlen i investeringsplanen, 9 mnkr för 2017 och 21 mnkr för 2018 inte kommer att räcka. 
Det som fördyrar tillbyggnaden är att markarbetena blir väldigt omfattande på grund av 
rådande terräng. Utgiften för Tre Rosor blir således högre än vad en ny förskola hade kostat. 
Samtidigt innebär ett avbrytande av projektet inte att utgiften blir noll då det finns delar som 
behöver åtgärdas/tas om hand.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns endast delvis avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (totalt 30 mnkr, varav 
9,0 mnkr är ombudgeterade medel från 2017 års investeringsbudget). 
 
För att kunna genomföra projektet enligt aktuella förutsättningar krävs följaktligen att beslut 
om att tillföra ytterligare 17,0 mnkr. Ett utökat anslag kan finansieras inom den lånelimit för 
2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Investeringsutgiften för inventarier beräknas till ca 800 tkr och kommer att hanteras inom 
ramen för budgetprocessen inför 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Driftkostnadskonsekvenser gällande lokalvård uppskattas till 
300 tkr och grönytor/snö uppskattas till 45 tkr. Dessa tillsammans med övriga 
driftkostnadskonsekvenser, som uppskattas till 200 tkr per år, beaktas i budget 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Tre Rosors förskola, 47,0 mnkr, kan delvis 
finansieras via avsatta medel för Tre Rosor, utbyggnad förskola och kök i 
investeringsbudgeten för 2018, 30 mnkr. 
 
Återstående behov av finansiering, 17,0 mnkr, tillförs projektet. Anslaget kan finansieras 
inom den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
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Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskolan Tre rosor, 
utbyggnad förskola och kök, 47 mnkr. Investeringen möjliggör en utökning av förskolan för 
att tillgodose framtida behov av förskoleplatser. Investeringen löser också de risker som finns 
med transporter och eventuella utryckningsfordon över skolgården vid Ulrikaskolan.  
 
Behovet av förskoleplatser i centralorten ökar. Förskolan Tre rosor har i dagsläget fyra 
avdelningar och inom ramen för budget 2018 beslutade fullmäktige om att bygga till 
ytterligare fyra avdelningar. Större enheter skapar också möjligheter för verksamheten att 
kunna arbeta på ett effektivare sätt. 
 
Förutom behovet av förskoleplatser finns andra utmaningar gällande Tre rosor som behöver 
tas om hand. I nuläget måste transporter och eventuella utryckningsfordon passera över 
Ulrikaskolans skolgård för att nå fram till förskolan. Det medför risker för barnen och i 
dagsläget krävs därför närvaro av personal som bevakar när lastbilarna backar fram till 
förskolan. Det saknas p-platser och p-plats för personer med funktionsnedsättning. Befintliga 
personalutrymmen är undermåliga och nås endast genom en smal trappa och köket är inte 
ändamålsenligt. Det saknas också möjligheter för tillagning. 
 
Förvaltningen beviljades under 2017 0,5 mnkr för projektering av om- och tillbyggnad av Tre 
rosors förskola (BU 2017-01-19 § 2). Efter projekteringen ser förvaltningen att de avsatta 
medlen i investeringsplanen, 9 mnkr för 2017 och 21 mnkr för 2018 inte kommer att räcka. 
Kalkylen visar på en total utgift om 47 mnkr, det vill säga 47 000 kr/kvm som kan jämföras 
med Totus som byggdes för knappt 30 000 kr/kvm. Samtidigt hade utgiften för Totus inte 
varit densamma om vi byggt förskolan idag. Borås stad har signalerat att deras 
sexavdelningsförskolor har ökat med 6–7 mnkr på grund av högkonjunkturen på 
byggmarknaden. 
 
Det som fördyrar tillbyggnaden är att markarbetena blir väldigt omfattande på grund av 
rådande terräng. Markarbetena utgör här 28 % av totalen vilket är mycket jämfört med 
”normala” förhållanden. Om det ”normala” är att marken omfattar 15 % av ett projekt hade 
utgiften landat på 5 mnkr för mark jämfört med över 12 mnkr i detta fall (totalt hade utgiften 
för projektet blivit 36,5 mnkr istället för 47 mnkr). 
 
Ytterliga orsaker till fördyringarna är att det krävs installation av hiss för transporter av 
matleveranser. En utökning och standardhöjning av lekytan är också nödvändig för att klara 
fler barn. Belysningen gällande utemiljön är idag undermålig och kommer att förbättras. 
Utgiften påverkas dessutom av att verksamheten måste vara igång under om- och 
tillbyggnaden. 
 
Utgiften för Tre rosor blir således högre än vad en ny förskola hade kostat. Samtidigt innebär 
ett avbrytande av projektet inte att utgiften blir noll. Följande delar behöver åtgärdas/tas om 
hand oavsett: 
 

 Infart som är bristfällig och utgör risker vid transporter eller framförande av 
räddningsfordon 

 Undermåliga personalutrymmen (ligger placerad uppe på vinden och nås genom en 
smal trappa) 

 Behov av att förbättra utemiljön inklusive belysning 
 P-platser och P-plats för funktionsnedsatta saknas 
 Köket är inte ändamålsenligt 
 Inbrottslarm, ventilation och driftövervakning behöver bytas ut och passersystem 

införas 
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns endast delvis avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (totalt 30 mnkr, varav 
9,0 mnkr är ombudgeterade medel från 2017 års investeringsbudget). 
 
För att kunna genomföra projektet enligt aktuella förutsättningar krävs följaktligen att beslut 
fattas om att tillföra ytterligare 17,0 mnkr. Ett utökat anslag kan finansieras inom den 
lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Investeringsutgiften för inventarier beräknas till ca 800 tkr och kommer att hanteras inom 
ramen för budgetprocessen inför 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Driftkostnadskonsekvenser gällande lokalvård uppskattas till 
300 tkr och grönytor/snö uppskattas till 45 tkr. Dessa tillsammans med övriga 
driftkostnadskonsekvenser, som uppskattas till 200 tkr per år, beaktas i budget 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Tre 
Rosors förskola 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 48 390

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 2
Beräknad avskrivningstid: 33 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Om- och tillbyggnad av Tre Rosors förskola 47 000
Objektnummer:

5 741

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

7 000 40 000 47 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 7 000 40 000 0 0 0 0 47 000

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 0 200 200 200 200 200 1 000
Avskrivningar 212 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 7 333
Internränta 119 795 771 747 723 699 3 854
Summa kapitalkostnader 331 2 220 2 195 2 171 2 147 2 123 11 187
Summa kostnader 331 2 420 2 395 2 371 2 347 2 323 12 187
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 331 2 420 2 395 2 371 2 347 2 323 12 187

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

Uppdrag om framtagande av ny Översiktsplan för 
Ulricehamns kommun 2020 
Dnr 2017/647 
 
 
Sammanfattning 
Nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2015-10-29. I översiktsplanen ska 
kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna 
intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses.  
 
Planen ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och 
vattenanvändning samt hushållning med naturresurser. Planen måste också vara aktuell för 
att fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om 
bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Minst en gång varje 
mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-15 från samhällsbyggnadschef 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-01-15 

Uppdrag om framtagande av ny översiktsplan för 
Ulricehamns kommun 2020 
Diarienummer 2017/647, löpnummer 5321/2017 
 
Sammanfattning 
Nu gällande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige 2015-10-29. I översiktsplanen ska 
kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna 
intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses.  
 
Planen ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och 
vattenanvändning samt hushållning med naturresurser. Planen måste också vara aktuell för 
att fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om 
bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Minst en gång varje 
mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ulricehamns 
kommun. 
 
 
Ärendet 
Nu gällande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige 2015-10-29. Översiktsplanering är, 
eller bör vara en kontinuerlig process. Planen ska spegla den rådande politiska majoritetens 
uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser.  
 
I översiktsplanen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och 
vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken 
hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till 
nationella och regionala mål planer och program av betydelse för hållbar utveckling. I planen 
ska också redovisas sådana områden i strandnära lägen som kommunen anser är lämpliga 
för landsbygdsutveckling och där dispens från strandskyddet därför bör kunna ges.  
 
Översiktsplanen måste vara aktuell för att fungera som vägledning vid detaljplanering, 
bygglovsprövning och tillstånd enligt miljöbalken. Kommunen ska därför under varje 
mandatperiod bedöma om gällande översiktsplan är aktuell eller om den behöver göras om 
helt eller delvis. Bedömningen ska göras bland annat utifrån hur översiktsplanen tillämpas 
och om förutsättningarna förändrats. Är översiktsplanen föråldrad ska den revideras.  
 
Ulricehamns kommuns översiktsplan består av: 

- Översiktsplan för Ulricehamns kommun  (antagen 2015) 
- Fördjupad översiktsplan för Ulricehamns stad (antagen 2008) 
- Fördjupad översiktsplan för Gällstad (antagen 2010) 
- Tematiskt tillägg för vindkraft   (antagen 2013) 

 
Översiktsplanen för Ulricehamns kommun är till stora delar genomförd eller på väg att 
genomföras framför allt när det gäller utpekade områden för framtida bostadsbyggelse.  
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Utpekade områden för nya bostäder i centralorten är till stor del redan utbyggda eller 
påbörjade. Kransorternas utveckling behöver ses över, utifrån nya förutsättningar, och 
saknas för tillkommande bostäder och verksamheter. Flera förfrågningar rörande områden 
som ligger utanför den nu antagna översiktsplanen har inkommit till kommunen under 2017. 
Nya områden för tillkommande bostäder och verksamhetsetableringar bör utredas inom 
ramen för översiktsplanen för att minimera risken för utdragna och kostsamma processer där 
landskapet fragmenteras och viktiga exploaterings- och/eller naturvärden byggs bort till följd 
av att frågorna är otillräckligt utredda i översiktsplanen.  
 
Nya förutsättningar, kunskaper, mål och planer har också tillkommit sen planen antogs. 
Kommunens övergripande mål om att bli 25 000 invånare 2020 har ändrats och uppdaterats 
till följd av en rekordstor befolkningsökning och det finns en större efterfrågan på mark för 
bostäder, handel och industri än vad nu gällande översiktsplan tog höjd för.   
 
Den nu gällande översiktsplanen är omfattande och spänner över ett större antal områden än 
vad som bedöms hanterbart för att skapa en kontinuerlig process som anpassas efter rådande 
marknadsmässiga och politiska förhållanden. Översiktsplanen skall koncentreras kring 
mark- och vattenanvändningen och inte utgöra ett helhetsdokument kring större visions-, 
strategi- och målformuleringar inom kommunen. Dessa bör med fördel hanteras i andra 
styrande dokument. Ulricehamns kommun är i behov av en ny vision. Att ta fram en ny 
vision kommer sannolikt bli aktuellt under kommande mandatperiod. Visionen kan tas fram 
som ett program och därmed bli en del av Ulricehamns kommuns styrmodell. Ovan 
förändringar kommer skapa en flexiblare och mindre arbetsintensiv uppdateringsprocess och 
inte minst en tydligare och mer användbar produkt.  
 
Sammantaget innebär detta att förvaltningen anser att en ny översiktsplan bör tas fram för 
Ulricehamns kommun som tar hänsyn till de nya förutsättningarna och förenklar för en 
kontinuerlig process kopplat till den långsiktiga användningen av mark och vatten inom 
kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Eva Öhlund 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
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§  
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 1, 2018 
Dnr 2018/300 
 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-27 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2018 SoL och LSS 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-27 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 
Diarienummer 2018/300, löpnummer 1857/2018 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
För första kvartalet 2018, det vill säga beslut som fattades under perioden 2017-10-01 – 
2017-12-31, har tre nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Två av dessa 
gäller beslut enligt LSS: ett beslut om kontaktperson där möten har avbokats på grund av 
sjukdom, och ett beslut om bostad för vuxen där det inte finns någon ledigt boende att 
erbjuda personen. Två ärenden återrapporteras som fortfarande inte verkställda, ett gällande 
daglig verksamhet enligt LSS och det andra gällande avlösning i hemmet enligt SoL 
(äldreomsorg).  
 
Fyra ärenden rapporteras in som verkställda efter tre månader. Två av dessa är nya ärenden, 
som inte har rapporterats in tidigare och de andra två har rapporterats in tidigare som ej 
verkställda. Det ena av dem gäller daglig verksamhet enligt LSS med beslutsdatum 2015-11-
01 som nu har verkställts 2018-04-03. 
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Ett ärende, som tidigare har rapporterats in, har nu avslutats av annan anledning än 
verkställighet. Detta avslutas då beslutstiden har gått ut och personen har inte ansökt om 
insatsen, daglig verksamhet enligt LSS, på nytt.  
 
Totalt under kvartalet, perioden 2017-10-01 –2017-12-31, har 1 713 beslut fattats.  
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 46 
Funktionsnedsättning SoL 42 
Individ och familjeomsorg SoL 1 073 
Äldreomsorg SoL 552 

 
 
Beslutsunderlag 

1 Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2018 SoL och LSS 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 1, 2018 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

FN/LSS 171222  Möte med 
potentiell 
kontaktperson 
har inte kunnat 
ske på grund av 
enskilds sjukdom 

K 1965 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 171019  Ledig bostad 
saknas 

K 1961 

Hemtjänst ÄO/SoL 171103  Insatsen är städ 
och den enskilde 
har ännu inte valt 
utförare 

K 1940 

 

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 130101 160611 Personen tar inte 
emot insatserna 
från kommunen 

M 1988 

Avlösning i 
hemmet 

ÄO/SoL 170505  Personen/anhöriga 
har ännu inte haft 
behov av insatsen 

K 1930 
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Sektor välfärd

 
Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 151101  180403 Personen 
har 
tidigare 
inte bott i 
kom-
munen. 
Har nu 
flyttat hit 
och 
beslutet 
har 
kunnat 
verkställas 

M 1987 

Kontakt-
person 

IFO/SoL 170901  180309 Utredning 
av annan 
huvudman 
inväntades 
innan man 
kunde 
matcha 
med rätt 
kontakt-
person.  

M 2008 

Kontakt-
person 

FN/SoL 171006  180215 Det tog tid 
att hitta 
en 
kontakt-
person 
som den 
enskilde 
godkände 

K 1995 

Avlösning i 
hemmet 

ÄO/SoL 171003  180201 Personen 
har valt att 
inte 
använda 
beviljad 
insats 
innan. 

M 1944 
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Sektor välfärd

Övriga avslut 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjsmål 
och 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 160322 160622 180331 Kom-
munens 
lokaler har 
inte varit 
anpassade. 
Besluts-
tiden har 
löpt ut och 
personen 
har inte 
ansökt om 
insatsen på 
nytt 

K 1984 
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§  
 

Svar på motion om inköp av rekonditionerade 
datorer 
Dnr 2016/201 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ingemar Basth (MP) att kommunen då den köper 
in exempelvis datorer och annan IT-utrustning undersöker möjligheten att köpa in begagnad 
utrustning istället för nyproducerad, för att på så sätt spara såväl miljön som pengar. 
 
De datorer som kommunen köper används i tre till fem år innan de byts ut. Inköp av 
begagnad utrustning bedöms som mindre resurseffektivt utifrån risk för ett ökat behov av 
utbyten av utrustning. Skälet är att en begagnad dator bedöms ha en kortare teknisk 
livslängd än en nyproducerad dator. 
 
Kommunens nuvarande rutiner för anskaffning bidrar dock redan till begagnatmarknaden. 
Den utrustning som byts ut säljs till ett företag som arbetar med rekonditionering. På detta 
sätt bidrar kommunen till en positiv miljöpåverkan. Den utrustning som är för gammal för 
återbruk återvinns på miljömässigt sätt. De pengar som kommunen erhåller för försåld 
utrustning går tillbaka till kommunen. Ersättningen per dator varierar utifrån utrustningens 
ålder och skick. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-21 från servicechef 
2 Motion om inköp av rekonditionerade datorer 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen har undersökt 
möjligheterna att köpa in rekonditionerande datorer och kommit fram till att detta inte är 
resurseffektivt för kommunen. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-21  

Tjänsteskrivelse Svar på motion om inköp av 
rekonditionerade datorer 
Diarienummer 2016/201, löpnummer 2703/2016 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ingemar Basth (MP) att kommunen då den köper 
in exempelvis datorer och annan IT-utrustning undersöker möjligheten att köpa in begagnad 
utrustning istället för nyproducerad, för att på så sätt spara såväl miljön som pengar. 
 
De datorer som kommunen köper används i tre till fem år innan de byts ut. Inköp av 
begagnad utrustning bedöms som mindre resurseffektivt utifrån risk för ett ökat behov av 
utbyten av utrustning. Skälet är att en begagnad dator bedöms ha en kortare teknisk 
livslängd än en nyproducerad dator. 
 
Kommunens nuvarande rutiner för anskaffning bidrar dock redan till begagnatmarknaden. 
Den utrustning som byts ut säljs till ett företag som arbetar med rekonditionering. På detta 
sätt bidrar kommunen till en positiv miljöpåverkan. Den utrustning som är för gammal för 
återbruk återvinns på miljömässigt sätt. De pengar som kommunen erhåller för försåld 
utrustning går tillbaka till kommunen. Ersättningen per dator varierar utifrån utrustningens 
ålder och skick. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen har undersökt 
möjligheterna att köpa in rekonditionerande datorer och kommit fram till att detta inte är 
resurseffektivt för kommunen. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ingemar Basth (MP) att kommunen då den köper 
in exempelvis datorer och annan IT-utrustning undersöker möjligheten att köpa in begagnad 
utrustning istället för nyproducerad, för att på så sätt spara såväl miljön som pengar. 
 
Avskrivningstiden för en dator inom kommunen är tre år. Idag används de flesta datorer för 
administrativ personal längre än avskrivningstiden. En stor andel av kommunens datorer är 
elevdatorer och dessa byts efter tre år då de följer eleverna. Totalt sett är de datorer som 
lämnar kommunen mellan tre och fem år gammal.  
 
Kommunen har valt att byta utrustning i detta tempo eftersom det av erfarenhet krävs utifrån 
den tekniska utvecklingen, praktiska skäl, slitage, samt de hot i form av virus och skadlig kod 
som finns i vår omvärld. Dessutom har nyare utrustning i regel bättre teknik i batterier och 
förbrukar mindre energi samtidigt som den väger mindre. Det sistnämnda är oftast önskvärt 
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 
 
Den största kostnaden under en dators livscykel vid kommunen uppstår dagen då datorn 
levereras och när den tas ur drift. Dessa bägge åtgärder utgör tillsammans omsättningen av 
maskinparken, vilken alltid kräver någon form av resursinsats i form av planering, dialog, 
upphandling och åtgärder på plats. Inköp av begagnad utrustning bedöms därför som mindre 
resurseffektivt utifrån risk för ett ökat behov av utbyten av utrustning. Skälet är att en 
begagnad dator bedöms ha en kortare teknisk livslängd än en nyproducerad dator. I så fall 
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kan en lägre kostnad för hårdvara behöva ersättas med mer köp av tjänster eller en högre 
personalkostnad. 
 
Vidare är det oklart om det är möjligt att få tag i tillräckliga volymer av likadan begagnad 
utrustning för leverans över en längre tid. Risken är att kommunen får svårt att standardisera 
sitt datorutbud när man blir beroende av tillgången på begagnad utrustning. IT-enheten är 
beroende av likadana produkter för att kunna hålla rätt drivrutiner för den levererade 
utrustningen. 
 
Kommunens nuvarande rutiner för anskaffning bidrar dock redan till begagnatmarknaden. 
Den utrustning som byts ut säljs till ett företag som arbetar med rekonditionering. På detta 
sätt bidrar kommunen till en positiv miljöpåverkan. Den utrustning som är för gammal för 
återbruk återvinns på miljömässigt sätt. De pengar som kommunen erhåller för försåld 
utrustning går tillbaka till kommunen. Ersättningen per dator varierar utifrån utrustningens 
ålder och skick. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om inköp av rekonditionerade datorer 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
 
 
 

Isabelle Wikström Lena Schoultz 
Servicechef IT-chef 
 Verksamhet IT 
 Sektor service 
  
Jenny Hulander  
IT-strateg  
Strategi- och utvecklingsenheten  
Kommunledningsstab  
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§  
 

Svar på motion om det kommunala bostadsbyggandet 
Dnr 2016/545 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Niclas Sunding (SD) att 
kommunfullmäktige beslutar ge Stubo AB direktivet att vid nybyggnation av flerfamiljshus, 
förutom att beakta omkringliggande arkitektur även beakta värdet av t ex traditionell 
arkitektur där byggnader förses med smakfull, stilfull dekoration. Motionärerna föreslår även 
att ge förvaltningen i uppdrag att i detaljplaner för centralorten Ulricehamn föra in att 
byggnation av flerfamiljshus skall beakta traditionell arkitektur samt stilfullt och smakfullt 
utsmyckade fasader.  
 
Stubo AB har som ambition att i varje projekt välja den bästa lösningen med avseende på 
såväl arkitektur och gestaltning som funktion och ekonomi. Bolaget följer de direktiv och 
riktlinjer som gäller för byggnation i Ulricehamns kommun och har en god dialog med 
stadsarkitekt och övrig förvaltning. Om fullmäktige beslutar om särskilt direktiv för Stubo AB 
kommer bolaget att arbeta efter det. Vid ett sådant beslut bör dock hänsyn tas till att bolaget 
är en affärsdrivande verksamhet i aktiebolagsform och de enda intäkter som finns i 
verksamheten är hyresintäkter. Specialkrav och restriktioner kan leda till kraftigt ökade 
byggkostnader. Stubo anser därför inte att fullmäktige ska besluta om särskilt direktiv vid 
nybyggnation av flerfamiljshus. 
 
För att belysa specifika värden som är viktiga att beakta och ta tillvara i stadsutvecklingen så 
antog kommunstyrelsens 2017-05-04 § 134 riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad. 
Riktlinjerna är vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning och utveckling av den 
byggda miljön. Förvaltningen anser därför inte att det behövs ytterligare uppdrag enligt 
motionärernas förslag kopplat till gestaltning i nuläget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-20 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion angående bostadsbyggandet i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag avslås med hänvisning till att STUBO AB redan idag följer de 
direktiv och riktlinjer som gäller för Ulricehamns kommun. 
 
Motionens andra förslag avslås med hänvisning till kommunens riktlinjer för stadsbyggnad.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-20 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om det kommunala 
bostadsbyggandet 
Diarienummer 2016/545, löpnummer 3366/2016 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Niclas Sunding (SD) att 
kommunfullmäktige beslutar ge Stubo AB direktivet att vid nybyggnation av flerfamiljshus, 
förutom att beakta omkringliggande arkitektur även beakta värdet av t ex traditionell 
arkitektur där byggnader förses med smakfull, stilfull dekoration. Motionärerna föreslår även 
att ge förvaltningen i uppdrag att i detaljplaner för centralorten Ulricehamn föra in att 
byggnation av flerfamiljshus skall beakta traditionell arkitektur samt stilfullt och smakfullt 
utsmyckade fasader.  
 
Stubo AB har som ambition att i varje projekt välja den bästa lösningen med avseende på 
såväl arkitektur och gestaltning som funktion och ekonomi. Bolaget följer de direktiv och 
riktlinjer som gäller för byggnation i Ulricehamns kommun och har en god dialog med 
stadsarkitekt och övrig förvaltning. Om fullmäktige beslutar om särskilt direktiv för Stubo AB 
kommer bolaget att arbeta efter det. Vid ett sådant beslut bör dock hänsyn tas till att bolaget 
är en affärsdrivande verksamhet i aktiebolagsform och de enda intäkter som finns i 
verksamheten är hyresintäkter. Specialkrav och restriktioner kan leda till kraftigt ökade 
byggkostnader. Stubo anser därför inte att fullmäktige ska besluta om särskilt direktiv vid 
nybyggnation av flerfamiljshus. 
 
För att belysa specifika värden som är viktiga att beakta och ta tillvara i stadsutvecklingen så 
antog kommunstyrelsens 2017-05-04 § 134 riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad. 
Riktlinjerna är vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning och utveckling av den 
byggda miljön. Förvaltningen anser därför inte att det behövs ytterligare uppdrag enligt 
motionärernas förslag kopplat till gestaltning i nuläget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första förslag avslås med hänvisning till att Stubo AB redan idag följer de direktiv 
och riktlinjer som gäller för Ulricehamns kommun. 
 
Motionens andra förslag avslås med hänvisning till kommunens riktlinjer för stadsbyggnad.  
 
 
Ärendet 
I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Niclas Sunding (SD) att 
kommunfullmäktige beslutar ger Stubo AB direktivet att vid nybyggnation av flerfamiljshus, 
förutom att beakta omkringliggande arkitektur även beakta värdet av t ex traditionell 
arkitektur där byggnader förses med smakfull, stilfull dekoration. Motionärerna föreslår även 
att ge förvaltningen i uppdrag att i detaljplaner för centralorten Ulricehamn föra in att 
byggnation av flerfamiljshus skall beakta traditionell arkitektur samt stilfullt och smakfullt 
utsmyckade fasader.  
 
Stubo AB har som ambition att i varje projekt välja den bästa lösningen med avseende på 
såväl arkitektur och gestaltning som funktion och ekonomi. Bolaget följer de direktiv och 
riktlinjer som gäller för byggnation i Ulricehamns kommun och har en god dialog med 
stadsarkitekt och övrig förvaltning. Fullmäktige kan besluta om särskilt direktiv för Stubo AB 
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och bolaget kommer att arbeta efter det. Vid ett sådant beslut bör hänsyn tas till att bolaget är 
en affärsdrivande verksamhet i aktiebolagsform och de enda intäkter som finns i 
verksamheten är hyresintäkter. Specialkrav och restriktioner kan leda till kraftigt ökade 
byggkostnader. Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och efterfrågan på 
hyreslägenheter med hög hyra är begränsad. Därmed kan direktiv som ökar byggkostnaderna 
leda till outhyrda lägenheter alternativt uthyrning som inte ger kostnadstäckning vilket på 
sikt skulle kunna försämra bolagets ekonomi. Stubo anser därför inte att fullmäktige ska 
besluta om särskilt direktiv vid nybyggnation av flerfamiljshus. 
 
Ulricehamn har många kvaliteter som bidrar till stadens attraktivitet. Småstadsidyllens 
koppling till Åsunden och närheten till naturen är några av stadens främsta egenskaper. För 
att belysa specifika värden som är viktiga att beakta och ta tillvara i stadsutvecklingen så 
antog kommunstyrelsens 2017-05-04 § 134 riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad. 
Riktlinjerna är vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning och utveckling av den 
byggda miljön. De används i arbetet med planer, program och i bygglov. Externt förmedlar 
riktlinjerna kommunenens intentioner gällande stadsbyggnad till byggföretag, näringsidkare 
och enskilda. Förvaltningen anser därför inte att det behövs ytterligare uppdrag enligt 
motionärernas förslag kopplat till gestaltning utan att riktlinjerna ska vara vägledande i 
bland annat arbetet med detaljplaner.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion angående bostadsbyggandet i Ulricehamn 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Stubo  
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Erica Waller 
Samhällsbyggnadschef Verkställande direktör Stubo 
  
  

 



 

 

Motion angående det kommunala bostadsbyggandet  2016-09-17 

 

Behovet av att bygga bostäder är en aktuell fråga. Inte minst när en kommun växer. Sverige växer 

och Ulricehamn är inget undantag. Behovet av att bygga bostäder i Ulricehamn är stort.  

Tyvärr existerar ett tänk idag där entreprenader skall avslutas innan den ens påbörjats. Det skall gå 

snabbt och det skall vara billigt, helst gratis. 

Sverigedemokraterna skulle vilja påstå att ett kortsiktigt perspektiv på att möta behovet av bostäder 

är långsiktigt felaktigt då den typ av byggnation som framträtt ur sådant tänk ofta varit av sådan 

karaktär som snabbt tappar sitt långsiktiga värde. 

Under åren 1965-1975 genomfördes det så kallade miljonprogrammet där syftet var att bygga bort 

bostadsbristen. Detta gjordes också men vilket blev arvet? 

Idag refererar vi till miljonprogrammets byggnader som trista, grå betongkartonger utan skönhet, 

utan bestående arkitektsmässigt värde. 

Vi vill givetvis inte göra samma misstag idag då vi nu återigen ser ett stort behov av att bygga 

bostäder. 

Tyvärr har den gängse byggmetoden idag blivit att enbart ”leka” med arkitektur genom olika 

varianter av ett och samma tema, nämligen prefabricerade, släta,  sammanfogade betongelement 

med en målare som dammbinder och sedan slätstryker. 

Utan att peka ut någon specifik byggnad vet vi att Ulricehamn innehåller bra representanter för hus 

som byggs enligt modellen. Dessa är givetvis inte med nödvändighet samtidigt representanter för vad 

som är vackert eller fult då smak skiftar med betraktaren och betongfasader i den rätte arkitektens 

händer kan göras oerhört vackra.  

Däremot vill Sverigedemokraterna rikta uppmärksamhet och hävda att det kan finnas ett annat och 

långsiktigt större värde i byggnation av flerfamiljshus som använder sig av en traditionell arkitektur 

där hantverket ges utrymme. Istället för en slät, målad, prefabricerad betongfasad kan en fasad 

smyckas genom infällda pelare/pilastrar eller ornamentering och annan dekoration eller olika 

valvtytper. Exempel på detta är t.ex. jugend, nyrenässans, nationalromantik etc. 

Att bygga flerfamiljshus enligt principen slät, målad prefab kontra traditionell arkitektur vill vi hävda 

kan jämföras med att köpa färdiglagad fryst mat kontra riktigt hemlagat. Det behöver absolut inte 

vara något fel på färdigmat köpt i butiken, en bearnaise i kyldisken kan vara nog så god men 

microvärmd färdigmat är snarare ett utfall av tidsbrist och brist på ork och engagemang och det står 

sig sällan bra mot äkta vara. 



På samma sätt bör vi erkänna att den modernistiska arkitekturen har både sin plats och roll men att 

traditionell arkitektur som låter glädjen i hantverket komma fram skänker byggnader och även dess 

omgivning ett större långsiktigt värde. 

Ulricehamn är en liten pittoresk ort runt Åsunden med ett läge som är oöverträffat geografiskt och 

det vore sorgligt som vi utvecklade Ulricehamn genom byggnation av flerfamiljshus som för tanken 

till miljonprogrammets betongkartonger snarare än till hantverksglädje och traditionell arkitektur.   

Sverigedemokraterna vill hävda att genom att, i nybyggnation, använda sig av en mer traditionell 

arkitektur med smakfullt utsmyckade fasader som tar hänsyn till omkringliggande stil så kan vi bygga 

in långvariga värden, inte enbart i byggnaderna i sig utan också i Ulricehamn som samhälle och 

genom det inte bara göra byggnaderna vackra utan hela orten Ulricehamn.  

Sverigedemokraterna yrkar därför: 

ATT: Fullmäktige beslutar att ge Stubo AB direktivet att vid nybyggnation av flerfamiljshus, förutom 

att beakta omkringliggande arkitektur även beakta värdet av t.ex. traditionell arkitektur där 

byggnader förses med smakfull, stilfull dekoration. 

ATT: Fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att i detaljplaner för centralorten Ulricehamn föra in att 

byggnation av flerfamiljshus skall beakta traditionell arkitektur samt stilfullt och smakfullt 

utsmyckade fasader. 

Mattias Bengtsson - Sverigedemokraterna    

Aila Kiviharju - Sverigedemokraterna  

Niclas Sunding - Sverigedemokraterna 

  



Bilden föreställer ett nybyggt hotell i Sopot i Polen. 

 

 

 

 

 

 

 



Nybyggnation av trähus i Sundsvall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nybyggt hotell i Norrtälje 
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§  
 

Svar på motion om att se över rutinerna för 
gräsklippning vid informationstavlor 
Dnr 2016/691 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) att 
berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för 
gräsklippning vid informationstavlorna så att turisterna inte ska behöva gå i halvmeter högt 
gräs. 
 
Verksamhet kommunservice har tagit fram rutiner för hur skötsel av grönytor vid 
informationstavlor ska hanteras. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-19 från servicechef 
2 Motion om att se över rutinerna gräsklippning vid informationstavlor 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kommunservice 
tagit fram rutiner för hur skötsel av grönytor vid informationstavlor ska hanteras. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-19 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att se över 
rutinerna för gräsklippning vid informationstavlor 
Diarienummer 2016/691, löpnummer 1184/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) att 
berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för 
gräsklippning vid informationstavlorna så att turisterna inte ska behöva gå i halvmeter högt 
gräs. 
Verksamhet kommunservice har tagit fram rutiner för hur skötsel av grönytor vid 
informationstavlor ska hanteras. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kommunservice 
tagit fram rutiner för hur skötsel av grönytor vid informationstavlor ska hanteras. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) att 
berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för 
gräsklippning vid informationstavlorna så att turisterna inte ska behöva gå i halvmeter högt 
gräs. 
 
Förvaltningen genomförde under 2017 en organisationsförändring som innebär att 
verksamhet kommunservice har ett samlat ansvar för kommunens grönytor. Detta skapar 
bättre möjligheter gällande helhetssyn och god skötsel. 
Verksamhet kommunservice har tagit fram rutiner för hur skötsel av grönytor vid 
informationstavlor ska hanteras. I dessa rutiner ingår att kontinuerligt se över de 
informationstavlor som finns och att hålla dessa ytor öppna och klippta. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om att se över rutinerna gräsklippning vid informationstavlor 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
 
 
 

Isabelle Wikström Ulf Meijer 
Servicechef Verksamhetschef kommunservice 
 Sektor service 

 



 
Ulricehamn 2016-10-04 

Motion 

Se över rutinerna gräsklippning vid informationstavlor. 

 

Ulricehamns kommun är sommar tid välbesökt av turister. Som exempel tog vi 

informationstavlan som sitter brevid G-C vägen nere vid Prångens camping. De är inte så 

behagligt att gå flera meter genom halv meter högt gräs en regning dag. De finns människor 

som har fobier för ormar fästingar mm som inte går ut i högt gräs och då ej kan läsa vad som 

står på informationstavlan. 

 

 De ser inte heller tilltalande ut då de upplevs som misskött och de är ingen bra reklam för 

Ulricehamns kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden togs 2016-10-03. 

 

Sverigedemokraterna yrkar med hänvisning till bilden och ovanstående: 

 

- ATT berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna 

för gräsklippning vid informationstavlorna så att turisterna inte ska behöva gå i 

halvmeter högt gräs. 

 
Niclas Sunding 

Sverigedemokraterna 

 

Aila Kiviharju 

Sverigedemokraterna 
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§  
 

Svar på motion om rutiner för tömning av 
papperskorgar 
Dnr 2016/693 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding och Aila Kiviharju (SD) att berörd 
förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för tömning av 
papperskorgar i hela Ulricehamns kommun, så att den sanitära olägenheten vid 
papperskorgen som sitter på Västgötaleden i höjd med prångens camping upphör. 
Motionärerna yrkar också att berörd förvaltning får i uppdrag att inspektera alla 
papperskorgar i Ulricehamns kommun och iordningsställa de papperskorgar som är trasiga 
eller felvända. 
 
Rutiner för tömning av papperskorgar finns framtagna och en översyn av papperskorgar görs 
varje år efter att vintern är över då det inte är ovanligt att dessa tar stryk av till exempel 
snöröjning.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-15 från servicechef  
2 Motion om att se över rutinerna för tömning av papperskorgar 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att rutiner finns framtagna och 
att en översyn av papperskorgar görs efter varje vinter. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-15 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om rutiner för 
tömning av papperskorgar 
Diarienummer 2016/693, löpnummer 1173/2018 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding och Aila Kiviharju (SD) att berörd 
förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för tömning av 
papperskorgar i hela Ulricehamns kommun, så att den sanitära olägenheten vid 
papperskorgen som sitter på Västgötaleden i höjd med prångens camping upphör. 
Motionärerna yrkar också att berörd förvaltning får i uppdrag att inspektera alla 
papperskorgar i Ulricehamns kommun och iordningsställa de papperskorgar som är trasiga 
eller felvända. 
Rutiner för tömning av papperskorgar finns framtagna och en översyn av papperskorgar görs 
varje år efter att vintern är över då det inte är ovanligt att dessa tar stryk av till exempel 
snöröjning.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att rutiner finns framtagna och 
att en översyn av papperskorgar görs efter varje vinter. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding och Aila Kiviharju (SD) att berörd 
förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för tömning av 
papperskorgar i hela Ulricehamns kommun, så att den sanitära olägenheten vid 
papperskorgen som sitter på Västgötaleden i höjd med prångens camping upphör. 
Motionärerna yrkar också att berörd förvaltning får i uppdrag att inspektera alla 
papperskorgar i Ulricehamns kommun och iordningsställa de papperskorgar som är trasiga 
eller felvända. 
 
Rutiner för tömning av papperskorgar finns framtagna och har setts över. Tömning av 
papperskorgar sker med en tätare frekvens under sommaren än under vintern. Vid påvisad 
plats genomförs tömning tre tillfällen per vecka (måndag, onsdag, fredag) under 
sommarhalvåret. Förvaltningen undersöker också behovet av att installera större eller fler 
papperskorgar i det påvisade området.  
 
En översyn av papperskorgar görs varje år efter att vintern är över då det inte är ovanligt att 
dessa tar stryk av till exempel snöröjning. 
 
Förvaltningen kan konstatera att gällande rutiner inte alltid efterlevts och att vissa 
gränsdragningar varit svåra. Den organisationsförändring som genomfördes under 2017 och 
som resulterade i att kommunens grönytor samlades på ett ställe, inom verksamhet 
kommunservice, skapar nu bättre förutsättningar för en god skötsel.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om att se över rutinerna för tömning av papperskorgar 
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Beslut lämnas till 
Servicechef 
 
 
 

Isabelle Wikström Ulf Meijer 
Servicechef Kommunservicechef 
 Sektor service 

 



 
 

Ulricehamn 2016-10-04 

Motion 

Se över rutinerna för tömning av papperskorgar. 

 

Under sommaren har de vid mins tre tillfällen tagits kontakt med ansvarig och påpekat att 

papperskorgen (som sitter på Västgötaleden i höjd med Prångens camping) är överfull och de 

slängs hundbajspåsar på marken runt papperskorgen. Om de inkommit klagomål på andra 

papperskorgar i Ulricehamns kommun är för oss okänt. Stanken från överfulla papperskorgar 

med hudbajs i sommarvärmen är ingen behaglig doft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna är tagna på papperskorgen som sitter på Västgötaleden i höjd med Prångens 

camping. Bilderna togs 2016-10-03. 

 

Sverigedemokraterna yrkar med hänvisning till bilder och ovanstående: 

 

  

- ATT berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna 

för töming av papperskorgar i hela Ulricehamns kommun, så att denna sanitära 

olägenhet upphör. 

 

- ATT berörd förvaltning får i uppdrag att inspektera alla papperskorgar i Ulricehamns 

kommun  och iordningställa de papperskorgar som trasiga eller felvända. 
 

Niclas Sunding 

Sverigedemokraterna 

 

Aila Kiviharju 

Sverigedemokraterna 
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§  
 

Svar på motion om våldsbejakande extremism 
Dnr 2017/665 
 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh, vänsterpartiet inkom med en motion 2017-09-22 där han yrkar på att en 
handlingsplan upprättas för Ulricehamns kommun för att motverka våldsbejakande 
extremism.  
 
En handlingsplan är nu upprättad. Handlingsplanen ska öka kunskapen om begreppet 
våldsbejakande extremism i kommunens verksamheter. Den ska tydliggöra 
ansvarsfördelningen inom området samt påvisa vikten av ett förebyggande arbete och 
agerande i tidigt skede för enskilda individer och deras familjer. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-02 från kanslichef 
2 Motion om våldsbejakande extremism 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett då en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism är upprättad och antagen av kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-02 

Tjänsteskrivelse - Motion om våldsbejakande 
extremism 
Diarienummer 2017/665, löpnummer 1882/2018 
 
Sammanfattning 
Jan-Olof Sundh, vänsterpartiet inkom med en motion 2017-09-22 där han yrkar på att en 
handlingsplan upprättas för Ulricehamns kommun för att motverka våldsbejakande 
extremism.  
 
En handlingsplan är nu upprättad. Handlingsplanen ska öka kunskapen om begreppet 
våldsbejakande extremism i kommunens verksamheter. Den ska tydliggöra 
ansvarsfördelningen inom området samt påvisa vikten av ett förebyggande arbete och 
agerande i tidigt skede för enskilda individer och deras familjer. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett då en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism är upprättad och antagen av kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
Jan-Olof Sundh, vänsterpartiet inkom med en motion 2017-09-22 där han yrkar på att en 
handlingsplan upprättas för Ulricehamns kommun för att motverka våldsbejakande 
extremism.  
 
En handlingsplan är nu upprättad. Handlingsplanen ska öka kunskapen om begreppet 
våldsbejakande extremism i kommunens verksamheter. Den ska tydliggöra 
ansvarsfördelningen inom området samt påvisa vikten av ett förebyggande arbete och 
agerande i tidigt skede för enskilda individer och deras familjer. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om våldsbejakande extremism 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Jan-Olof Sundh (V)   
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Cecilia Knypegård 
Kanslichef Säkerhetssamordnare 
 Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 
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	 	 Ulricehamn


Motion om att upprätta en handlingsplan för Ulricehamns kommun mot våldsbejakande 
extremism


Extremismen sprider sig i vårt land och har även kommit till Ulricehamns kommun. Det spelar 
ingen roll om det är högerextremism, vänsterextremism eller religös extremism utan vi måste ta 
krafttag mot detta.

Vi har sett städer som Trollhättan,Visby, Stockholm och nu senast Göteborg samt många städer i 
Europa och USA som fått på hälsning av dessa extremister och Ulricehamn är ej förskonat. Ibland 
ser man som vi tycker är små oskyldiga uttryck för extremism men detta kan trigga till större dåd. 
Vi har anhängare av olika former av extremism skrivna i kommunen och därför bör vi snarast ta 
fram en handlingsplan för att om något skulle hända skapa en trygghet och säkerhet. Idag känner 
många människor en ökad otrygghet även i vår kommun. De partier i Ulricehamns kommun  som 
står för människans lika värde vill bevara vår politiska demokrati


Vänsterpartiet yrkar att

Det upprättas en handlingsplan för Ulricehamns kommun för att motverka våldsbejakande 
extremism


Ulricehamn 20170922

Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet
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§  
 

Svar på motion om att pröva funktionsupphandling på 
sim- och sporthallen 
Dnr 2017/678 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Roger Wilhelmsson (M) att kommunfullmäktige 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda och sedan genomföra en 
funktionsupphandling av sim- och sporthallen med målsättning att uppnå det som beskrivs i 
motionen. 
 
I budget 2018 (Budget 2018 och ekonomisk plan 2019–2010, KF 2017-11-23 § 203) finns 
medel avsatta för renovering och tillbyggnad av sim- och sporthallen och i mars beviljades 
förvaltningen medel till projektering (KS 2018-03-01 § 60). Förvaltningen kommer under 
2018 att genomföra projektering i enlighet med den ambitionsnivå som är beslutad i budget 
2018. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-20 från servicechef 
2 Motion funktionsupphandling sim- och sporthallen 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till fattade beslut om att kommunen ska renovera samt 
bygga till sim- och sporthallen genom att medel finns avsatta i den beslutade budgeten för 
2018 (KF 2017-11-23 § 203) och att medel för projektering beviljats (KS 2018-03-01 § 60). 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-20 

 
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att pröva 
funktionsupphandling på sim- och sporthallen 
Diarienummer 2017/678, löpnummer 1200/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Roger Wilhelmsson (M) att kommunfullmäktige 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda och sedan genomföra en 
funktionsupphandling av sim- och sporthallen med målsättning att uppnå det som beskrivs i 
motionen. 
I budget 2018 (Budget 2018 och ekonomisk plan 2019–2010, KF 2017-11-23 § 203) finns 
medel avsatta för renovering och tillbyggnad av sim- och sporthallen och i mars beviljades 
förvaltningen medel till projektering (KS 2018-03-01 § 60). Förvaltningen kommer under 
2018 att genomföra projektering i enlighet med den ambitionsnivå som är beslutad i budget 
2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till fattade beslut om att kommunen ska renovera samt 
bygga till sim- och sporthallen genom att medel finns avsatta i den beslutade budgeten för 
2018 (KF 2017-11-23 § 203) och att medel för projektering beviljats (KS 2018-03-01 § 60). 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Roger Wilhelmsson (M) att kommunfullmäktige 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda och sedan genomföra en 
funktionsupphandling av sim- och sporthallen med målsättning att uppnå det som beskrivs i 
motionen. 
 
Sim- och sporthallen är sliten och många byggnadsdelar och tekniska system behöver bytas 
ut. Till detta kommer också att behovet av simundervisning ökar.  
 
I budget 2018 (Budget 2018 och ekonomisk plan 2019–2010, KF 2017-11-23 § 203) finns 
medel avsatta för renovering och tillbyggnad av sim- och sporthallen och i mars beviljades 
förvaltningen medel till projektering (KS 2018-03-01 § 60).  
Förvaltningen kommer under 2018 att genomföra projektering i enlighet med den 
ambitionsnivå som är beslutad i budget 2018, det vill säga renovering av befintlig simhall 
samt tillbyggnader gällande entréer, undervisningsbassäng, gym med omklädningsrum och 
café/servering. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion funktionsupphandling sim- och sporthallen 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef fastighet 
 Sektor service 
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    MOTION 

    2017-09-26 

 

Motion om att pröva funktionsupphandling på sim – och sporthallen. 

 

Ulricehamns kommun växer och med det också behovet av olika investeringar i nya skolor, 
förskolor, olika former av boenden, kulturhus/bibliotek mm. Det finns också stora behov av 
underhållsinvesteringar, där sim- och sporthallen kanske utgör den största enskilda 
investeringsposten. Det samlade investeringsbehovet närmar sig miljardstrecket. 

Detta är i huvudsak en mycket positiv utveckling, i synnerhet när även ekonomin är i balans 
och resultaten goda. Ulricehamns kommun har hittills lyckats finansiera tillväxtens ökade 
krav med hjälp av goda ekonomiska resultat. Resultatnivåer som är viktigt att vi fortsatt 
värnar om att behålla, annars kommer kommunen snabbt få problem. 

När behoven är stora kommer också prioriteringarna att bli märkbara, i många fall kommer 
man att tvingas att välja och ibland välja bort. Detta för att pengarna måste räcka till mesta 
möjliga och då i första hand det som handlar om kärnverksamheter. 

En av de större investeringarna framöver handlar inte om kärnverksamheter utan om det 
som gör Ulricehamn till en ännu bättre plats att leva på. Jag tänker på Sim- och sporthallen, 
det finns fler, men den ligger i ett planeringsläge att jag väljer att fokusera på den. 

Politiken har fått beskrivet behoven, prioriteringarna och riskerna. Och då tornar frågorna 
upp sig. Tvingas vi till prioriteringar +som suboptimerar hela investeringen? Vilken är risken 
att hallen är i sämre skick än vad antagandena bakom kalkylerna säger? 
Simhallsrenoveringar är stora riskprojekt där kostnaderna kan rusa iväg, det visar inte minst 
renoveringen i Borås. Kan det vara klokare att bygga nytt? 

Ulricehamns kommuns förvaltning är i många stycken professionell men den här typen av 
projekt finns det dem som kanske är ännu bättre på att hantera. Runt om finns det företag 
som specialiserar sig på att bygga, äga, förvalta och driva olika former av kommunala 
profilhus, där sim- och sporthall är en typ. Vi bygger en simhall var 35:e år och driver bara en 
medan det finns entreprenörer som sysslar med sådan verksamhet kontinuerligt och driver 
flera hallar. Sannolikt gör de det genom sin professionalism både effektivare och bättre. 

Jag har tittat på exempel från Ängelholm (Vattnets hus) och Kristinehamn (Kristinehamns 
Arena) där man genomdrivit så kallade funktionsupphandlingar för att uppnå bästa resultat. 
Funktionsupphandlingsprocessen kan schematiskt se ut så att kommunen definierar en 
grundfunktion, ett grundbehov (exvis undervisningskapacitet) och vad kommunen är beredd 
att betala för detta. Entreprenören får sedan ta hand om att utreda och addera ytterligare 
värden utifrån vilka marknadsbehov det finns och även besluta i detta. Det handlar om 
vattenrutschkanor, spa, wellnesstjänster, gym, träningslokaler, restaurang mm. 

Effekten är att kommunen säkrar det grundbehov som definieras i upphandlingen. Om det 
finns en tillräcklig efterfrågan på tillkommande tjänster så kan entreprenören tillföra detta.  
Drift, underhåll och alla andra risker ligger på entreprenören och inte på kommunen. Risken 



att åter hamna i en situation med eftersatt underhåll skulle därmed elimineras. Ulricehamns 
kommun skulle därmed exakt veta vilka kostnader vi har framåt och därmed undvika 
obehagliga överraskningar. Samtidigt kan en professionell operatör göra andra bedömningar 
och prioriteringar som tillför Ulricehamnarna nya värden. 

Med det stora investeringsbehov vi har framför oss kommer förvaltningen få jobba hårt för 
att leverera de uppdrag som fastställs i budget. Att lyfta ut ett projekt som Sim- och 
sporthallen på annan utförare kommer göra att den nu förstärkta förvaltningen kan fokusera 
på resten av uppdragslistan för att få dem genomförda.  

 

Jag yrkar därför 

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda och sedan 
genomföra en funktionsupphandling av sim- och sporthallen med målsättning att uppnå de 
som beskrivs i motionen. 
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§  
 

Instruktion för kommunchefen 
Dnr 2018/353 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse en kommundirektör och fastställa en instruktion för direktören. 
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och ska vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen.  
 
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. I Ulricehamns kommun ska 
direktören ha benämningen kommunchef. 
  
Styrelsen ska vidare i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Eftersom Ulricehamns kommun har en samlad förvaltning under 
kommunstyrelsen innebär detta att instruktionen tydliggör hur kommunchefen leder den 
samlade kommunala förvaltningsorganisationen.  
 
Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. Syftet med instruktionen 
är att bidra till en tydlig rollfördelning som bygger på ömsesidigt förtroende mellan 
förtroendevalda och kommunchefen. Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman 
och ska ha en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och 
verksamhet.  
 
Föreliggande instruktion fastställer kommunchefens uppgifter. Till detta kommer 
kommunchefens beslutanderätt, som framgår av delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-16 från kommunchef 
2 Instruktion för kommunchefen 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
I Ulricehamns kommun ska direktören ha benämningen kommunchef. 
Instruktion för kommunchef fastställs. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-17 

Tjänsteskrivelse - Instruktion för kommunchefen 
Diarienummer 2018/353, löpnummer 2140/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse en kommundirektör och fastställa en instruktion för direktören. 
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och ska vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen.  
 
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. I Ulricehamns kommun ska 
direktören ha benämningen kommunchef. 
  
Styrelsen ska vidare i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Eftersom Ulricehamns kommun har en samlad förvaltning under 
kommunstyrelsen innebär detta att instruktionen tydliggör hur kommunchefen leder den 
samlade kommunala förvaltningsorganisationen.  
 
Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. Syftet med instruktionen 
är att bidra till en tydlig rollfördelning som bygger på ömsesidigt förtroende mellan 
förtroendevalda och kommunchefen. Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman 
och ska ha en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och 
verksamhet.  
 
Föreliggande instruktion fastställer kommunchefens uppgifter. Till detta kommer 
kommunchefens beslutanderätt, som framgår av delegationsordning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tjänstemannen med den ledande ställningen bland de anställda ska ha benämningen 
kommunchef och instruktion för kommunchef fastställs. 
 
 
Ärendet 
Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag (Svensk författningssamling 2017:725). 
Lagens kapitel 7 behandlar kommunens anställda och dess paragrafer 1, 2 och 3 handlar om 
kommundirektören. Den nya lagen innebär bland annat att kommunstyrelsen ska utse en 
direktör och fastställa en instruktion för direktören. Direktören ska ha den ledande 
ställningen bland de anställda och ska vara chef för den förvaltning som finns under 
styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 
I Ulricehamns kommun ska den ledande tjänstemannen ha benämningen kommunchef. 
  
Styrelsen ska vidare i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. Syftet 
med instruktionen är att bidra till en tydlig rollfördelning som bygger på ömsesidigt 
förtroende mellan förtroendevalda och kommunchefen. Kommunchefen är kommunens 
ledande tjänsteman och ska ha en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens 
organisation och verksamhet.  
  
Kommunchefen ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att leda, samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder och bolags 
verksamhet.  
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Beslutsunderlag 

1 Instruktion för kommunchefen 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef   
 
 
 
 
 

Håkan Sandahl Agneta Isaksson 
Kommunchef Kommunjurist 
 Kommunstyrelsens förvaltning 
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Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Lagreglering 
Av 7 kap. kommunallagen (2017:725) framgår:  

1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de 
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta 
att direktören ska ha en annan benämning.  

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  

I Ulricehamns kommun ska den ledande tjänstemannen ha benämningen kommunchef. 

Lydelsen i 2 § kommunallagen omfattar förvaltningen under kommunstyrelsen. Eftersom 
Ulricehamns kommun har en samlad förvaltning under kommunstyrelsen innebär detta att 
instruktionen tydliggör hur kommunchefen leder den samlade kommunala 
förvaltningsorganisationen.  

Föreliggande instruktion fastställer kommunchefens uppgifter. Till detta kommer 
kommunchefens beslutanderätt, som framgår av delegationsordning. 

2 Kommunchefen är ledande tjänsteman 
Kommunchefen är Ulricehamns kommuns ledande tjänsteman och chef över den samlade 
kommunförvaltningen. Kommunstyrelsen och dess ordförande ger uppdrag till 
kommunchefen och är den instans som chefen rapporterar till.  

Kommunchefen ska, inom ramen för kommunorganisationen, på lämpligt sätt organisera 
förvaltningsorganisationen för att leverera mot de politiskt fastställda målen.  

Kommunchefen ska verka för en strategisk och hållbar utveckling av Ulricehamn kommun i 
enlighet med politiskt fastställda mål.  

Kommunchefen ska vara drivande i att utveckla och effektivisera förvaltningsorganisationen.  

Kommunchefen ansvarar för att förvaltningsorganisationens arbete bedrivs i enlighet med 
lagar, föreskrifter och kommunala styrdokument.  

Kommunchefen anger principer för styrning, ledning, kontroll och uppföljning inom 
kommunkoncernen.  

Kommunchefen leder förvaltningsledningsgruppen. Denna roll innebär att hålla ihop det 
samlade arbetet i förvaltningsorganisationen så att den politiska ledningens intentioner får 
genomslag och att synergier tillvaratas. Kommunchefen ska verka för ett samarbetsklimat 
inom kommunorganisationen som främjar ett tvärsektoriellt arbetssätt så att helheten 
stödjer delarna och delarna stödjer helheten. 
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3 Kommunchefens roll avseende 
nämndorganisation 

Kommunchefen ansvarar för beredning och föredragning av ärenden till kommunstyrelsen 
och dess utskott samt till nämnderna, men kan delegera detta till andra tjänstepersoner.  

Kommunchefen ansvarar för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut.  

Uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningsorganisation ska riktas till kommunchefen.  

Kommunchefen ska arbeta med stor integritet när det gäller information och 
beslutsunderlag. 

Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden och har närvaro- och yttranderätt 
vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt övriga nämnder. 

Kommunchefen ska verka för att tydliggöra och upprätthålla roll- och ansvarsfördelning 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.  

Kommunchefen är samordningsansvarig för kommunens samtliga verksamheter. I det 
arbetet ingår att som arbetsgivarrepresentant ha ett gott samarbete med kommunens fackliga 
organisationer inom ramen för det lokala samverkansavtalet.  

I de ärenden där kommunstyrelsen delegerat beslutanderätt till kommunchefen ska detta 
framgå av kommunstyrelsens delegationsordning.  

Kommunchefen ska biträda kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämndernas 
verksamhet. 

4 Kommunchefens roll avseende 
kommunala bolag 

Kommunchefen är verkställande direktör i moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och 
ansvarar såsom koncernchef för samordning mellan bolag och kommunorganisation.  

Kommunchefen ansvarar för beredning av anställnings- och lönevillkor för VD i de helägda 
dotterbolagen.  

Kommunchefens ansvarsområden och mandat inom bolagskoncernen i övrigt framgår av 
styrelsens instruktion för VD. 
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5 Kommunchefen är extern 
kontaktperson för förvaltningen 

Kommunchefen är förvaltningsorganisationens primära kontaktperson gentemot aktörer 
utanför kommunkoncernen, såväl inom offentlig som privat sektor. I samverkan med 
kommunstyrelsens ordförande ska kommunchefen i regionala och nationella organ 
representera och företräda kommunen i strategiska och övergripande frågor.  

Kommunchefen ansvarar för förvaltningsorganisationens kontakter med massmedia.  

Kommunchefen ansvarar för förvaltningsorganisationens kontakter gentemot medborgare 
och allmänhet. 

6 Uppföljning av uppdraget 
Kommunstyrelsens ordförande följer upp uppdraget som kommunchef och ansvarar för 
medarbetar- och lönesamtal med kommunchefen i samråd med det beredande utskottet. 
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§  
 

Beslut om dataskyddsombud 
Dnr 2018/279 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud och organisation för arbetet med nya 
dataskyddsförordningen, som ersätter Personuppgiftslagen, PuL den 25 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-03 från kanslichef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund utses till 
dataskyddsombud från och med den 4 juni 2018. 
 
Organisationen för arbetet med den nya dataskyddsförordningen, från och med den 25 maj 
2018, fastställs. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra nödvändiga revideringar av 
ovan nämnda organisation i syfte att anpassa den till eventuella förändringar i 
dataskyddsförordningen och praxis inom området. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-03 

Tjänsteskrivelse - Beslut om dataskyddsombud 
Diarienummer 2018/279, löpnummer 1683/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud och organisation för arbetet med nya 
dataskyddsförordningen, som ersätter Personuppgiftslagen, PuL den 25 maj 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund utses till 
dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018. 
 
Dataskyddsombudens kontaktuppgifter publiceras på Ulricehamns kommuns hemsida 
senast den 24 maj 2018. 
 
Organisationen för arbetet med den nya dataskyddsförordningen, från och med den 25 maj 
2018, fastställs. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra nödvändiga revideringar av 
ovan nämnda organisation i syfte att anpassa den till eventuella förändringar i 
dataskyddsförordningen och praxis inom området. 
 
 
Ärendet 
I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur 
personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, 
de personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan 
delas ut om den personuppgiftsansvarige (PuA) missköter sina uppgifter. För att 
Ulricehamns kommun ska uppfylla dataskyddsförordningens krav på en rättssäker och 
effektiv hantering är det viktigt med en tydlig organisationsstruktur och klara roller för detta 
arbete.  
 
I Ulricehamns kommun är kommunstyrelsen och de kommunägda bolagen 
personuppgiftsansvariga (PuA) för sina verksamhetsområden.  
 
Personuppgiftsansvarig (PuA) ansvarar för att: 

• se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med 
dataskyddsförordningen 

• bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska 
utföras.  

• föra register över behandlingar av personuppgifter 
• informera de registrerade om personuppgiftsbehandling och om de registrerades 

rättigheter 
• se till att de anställda har tillräcklig kunskap om dataskyddsförordningen och lämna 

instruktioner hur behandlingar ska ske  
• genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och 

kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen 
• skriva personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden 
• besluta om delegering av arbetsuppgifter som rör behandling av personuppgifter 

inom den egna verksamheten 
• utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till Datainspektionen. 
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Det bör noteras att Dataskyddsförordningen kräver att en konsekvensbedömning genomförs 
av PuA innan känsliga behandlingar av personuppgifter genomförs. I detta arbete måste 
dataskyddsombudet rådfrågas. 
 
Kommunstyrelsen delegerar det övergripande ansvaret för arbetet med behandling av 
personuppgifter till kommunchefen. Kommunchefen kan delegera det operativa arbetet till 
en eller flera utpekade handläggare inom förvaltningen. Handläggaren/handläggarna har en 
operativ roll och ska samråda med samt få råd och stöd av kommunens dataskyddsombud i 
sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren/handläggarna nödvändiga uppgifter/underlag till 
dataskyddsombudet. 
 
Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud och därefter anmäla dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter till Datainspektionen. Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har 
anställt de dataskyddsombud som detta beslut avser, för att på ett resurs- och 
kompetenseffektivt sätt uppfylla de åtaganden Ulricehamns kommun har gällande nya 
dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet Magnus Blomqvist började sin anställning den 
3 maj 2018 och dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018. Detta medförde att 
Kommunstyrelsens ordförande fattade ett tillfälligt beslut gällande dataskyddsombuden som 
gäller fram till kommunstyrelsens ordinarie sammanträde den 4 juni 2018. 
Dataskyddsombudet Dan Bodin börjar sin anställning den 4 juni 2018. 
 
Dataskyddsombudets roll och ansvar 
Dataskyddsombuden kommer vara väl insatta i de lagar som gäller för 
personuppgiftsbehandling och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt ansvar. Det 
förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till PuA. Den tidigare rollen som 
personuppgiftsombud ersätts av dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera direkt till kommunchef och är bunden till 
sekretess och tystnadsplikt. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras så att 
ombudet är tillgängligt för kommunens invånare. Dataskyddsombudet får även ha andra 
arbetsuppgifter, men dessa får inte leda till en intressekonflikt för ombudet.  
 
Organisation i övrigt 
Inom Ulricehamns kommun finns fyra personuppgiftsansvariga (PuA), Kommunstyrelsen, 
UEAB, Stubo AB och NUAB. I Ulricehamns kommun är kanslichefen säkerhetsskyddschef 
och säkerhetssamordnaren informationssäkerhetsansvarig. IT-chefen är ansvarig för den 
tekniska IT-säkerheten i Ulricehamns- och Tranemo kommun (brandväggar, antivirus, 
serversäkerhet etc.). I Ulricehamns- och Tranemo kommun finns en kommungemensam 
informationssäkerhetsgrupp som rapporterar till kommunchefernas kommungemensamma 
IT-styrgrupp. Tillsammans med systemförvaltare i kommunerna och dataskyddsombuden 
utgör detta den organisation som ska säkerställa att Ulricehamn kommun följer 
Dataskyddsförordningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunchef 
Carita Brovall, kommunchef Tranemo kommun 
Maricel Zoll, Tranemo kommun   
VD UEAB 
VD Stubo AB 
VD NUAB 
Säkerhetssamordnare 
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Kommunjurist 
IT-strateg 
Datainspektionen 
 
 
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
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§  
 

Redovisning från lokala brottsförebyggande rådet 
2018 
Dnr 2018/320 
 
 
Sammanfattning 
Uppdraget till kommunchef att starta ett lokalt brottsförebyggande råd beslutades av 
kommunstyrelsen 2016-01-07, § 30/2016. 
 
Ulricehamns kommun har därefter ingått en samverkansöverenskommelse med 
lokalpolisområde Borås. I överenskommelsen daterad 8 december 2016 framkommer det att 
Ulricehamns kommun är processägare och ansvarar för att årligen redovisa det lokala 
brottsförebyggande rådets arbete till kommunstyrelsen i Ulricehamn. Detta är således en 
årlig avrapportering enligt samverkansöverenskommelsens intentioner. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-27 från kommunchef 
2 Rapport uppföljning LBRÅ 2018 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-27 

Tjänsteskrivelse - Redovisning från lokala 
brottsförebyggande rådet 2018 
Diarienummer 2018/320, löpnummer 1870/2018 
 
Sammanfattning 
Uppdraget till kommunchef att starta ett lokalt brottsförebyggande råd beslutades av 
kommunstyrelsen 2016-01-07, § 30/2016. 
 
Ulricehamns kommun har därefter ingått en samverkansöverenskommelse med 
lokalpolisområde Borås. I överenskommelsen daterad 8 december 2016 framkommer det att 
Ulricehamns kommun är processägare och ansvarar för att årligen redovisa det lokala 
brottsförebyggande rådets arbete till kommunstyrelsen i Ulricehamn. Detta är således en 
årlig avrapportering enligt samverkansöverenskommelsens intentioner. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Uppdraget till kommunchef att starta ett lokalt brottsförebyggande råd beslutades av 
kommunstyrelsen 2016-01-07, § 30/2016. 
 
Ulricehamns kommun har därefter ingått en samverkansöverenskommelse med 
lokalpolisområde Borås. I överenskommelsen daterad 8 december 2016 framkommer det att 
Ulricehamns kommun är processägare och ansvarar för att årligen redovisa det lokala 
brottsförebyggande rådets arbete till kommunstyrelsen i Ulricehamn. Detta är således en 
årlig avrapportering enligt samverkansöverenskommelsens intentioner. 
 
Beslutsunderlag 

1 Rapport uppföljning LBRÅ 2018 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef   
 
 
 
 

Håkan Sandahl Cecilia Knypegård 
Kommunchef Säkerhetssamordnare 
 Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport
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1 Bakgrund 
 
Uppdraget till kommunchef att starta ett lokalt brottsförebyggande råd beslutades av 
kommunstyrelsen 2016-01-07. 
 
Ulricehamns kommun har därefter ingått en samverkansöverenskommelse med 
lokalpolisområde Borås. I överenskommelsen daterad 8 december 2016 framkommer det att 
Ulricehamns kommun är processägare och ansvarar för att årligen redovisa det lokala 
brottsförebyggande rådets arbete till kommunstyrelsen i Ulricehamn. 

2 Fokusområden 
Kommunen har valt att samverka kring tre fokusområden. Dessa är valda utifrån en 
genomförd lägesbild där kommunen och polisen bidrog med underlag. Fokusområdena  
lämpar sig väl för samverkan mellan organisationerna och det finns goda möjligheter att 
samverkan skapar mervärde för både polis och Ulricehamns kommun.  
 
Respektive fokusområde är: 

 Trafiksäkerhet 
 Kriminalitet bland unga med fokus på alkohol och droger 
 Organiserad brottslighet 

Nedan följer en beskrivning av fokusområdena tagna från samverkansöverenskommelsen: 
 
Trafiksäkerhet 
Fordonstrafiken i Ulricehamns kommun skapar stor oro och otrygghet hos kommunens 
invånare. De problem som framkommer gäller fortkörning, bilister som bryter mot 
trafikregler, rattfylleri och drograttfylleri, buskörning med bil, moped och mc samt tung 
trafik. För att öka trafiksäkerheten och invånarnas trygghet kan exempelvis den fysiska 
trafikmiljön ändras och övervakningsinsatser sättas in. 
 
Kriminalitet bland unga, med fokus på alkohol och droger 
Att förebygga att unga begår brott och därmed riskerar att hamna i kriminella vanemönster 
är viktigt. Alkohol- och narkotikabruk är riskfaktorer för detta. Ett aktivt arbete för att 
minska alkohol- och narkotikabruk är även viktigt för ungdomarnas hälsa och förmåga att 
uppnå goda skolresultat. 
 
Organiserad brottslighet 
Enligt EU:s definitioner1 för organiserad brottslighet kan ett stort antal brott sägas tillhöra 
den organiserade brottsligheten. För att bekämpa den organiserade brottsligheten bör polis 

 
1 Eu:s definitioner av organiserad brottslighet: De första fyra punkterna är obligatoriska 1. Samarbete mellan 
minst tre personer 2. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar (brott för vilket föreskriver fängelse i minst 
två år, seriebrott och andra brott som kan orsaka stor samhällsskada) 3. Lång och obegränsad utsträckning i tiden 
4. Strävan efter vinning och/eller makt 
 
Därutöver måste minst två av följande kriterier vara uppfyllda: 5. Egna tilldelade uppgifter åt var och en 6: 
Verksamhet på internationell nivå 7. Användande av våld och/eller hot,8. Användande av kommersiella eller 
affärsmässiga strukturer 9. Deltagande i penningtvätt 10. Någon form av disciplin och kontroll 11. Otillbörlig 
påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi  
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och kommun bli bättre på att arbeta tillsammans på den lokala nivån. Arbetet mot den 
organiserade brottsligheten kan exempelvis innebära att förebygga etablering av kriminella 
nätverk, höja kunskapen gällande otillåten påverkan på tjänstemän i yrkesutövning samt 
förebygga och ingripa vid våldsbejakande extremism. 

3 Åtgärdsplaner 
Under 2017 har åtgärdsplaner inom fokusområde Trafiksäkerhet och Kriminalitet bland unga 
upprättats. När det gäller fokusområde Organiserad brottslighet håller kommunens 
säkerhetssamordnare på att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  

4 Uppföljning 
Under 2017 har fyra möten med lokala Brå genomförts. Vid mötena har representanter från 
samtliga sektorer varit inbjudna samt representanter för polisen, räddningstjänsten STUBO 
AB. Två arbetsgrupper har skapats. En som fokuserar på trafiksäkerhet och den andra med 
fokus på kriminalitet bland unga. Det är i dessa grupper som arbetet sker som ska rendera i 
konkreta åtgärder. Åtgärder som ska höja säkerheten och tryggheten i Ulricehamns kommun. 
Respektive arbetsgrupp har under hösten jobbat med att ta fram en åtgärdsplan. 

För den intresserade kan man i nedan länk läsa BRÅ:s rapport Det brottsförebyggande 
arbetet i Sverige, nuläge och utvecklingsbehov 2018.  

Underlaget till denna rapport är en enkät som skickades ut till kommuner och 
kommunpoliser under maj/juni 2017. Svarsfrekvensen från Västra Götaland var väldigt hög. 
I princip alla kommuner och kommunpoliser besvarade enkäten. 

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2018-04-03-det-brottsforebyggande-
arbetet-i-sverige.html 
 
 

4.1 Trafiksäkerhet 
Gruppen har varit representerade av chef för planenheten (tillika sammankallande), chef för 
exploatering, kommunens säkerhetssamordnare, polisen och räddningstjänsten. Vi har tagit 
fram en bruttolista med problem samt diskuterat och kommit fram till förslag på hur vi kan 
åtgärda dem.  

Trygghetsskapande insatser i det brottsförebyggande arbetet har i vår grupp utgått från ett 
situationellt2 perspektiv. Man tar till vara det lokal sammanhanget genom riktade åtgärder. 
Det är viktigt att skapa en levande offentlig miljö som är attraktiv för olika samhällsgrupper. 
Flödet av människor blir då större och den sociala kontrollen högre. 

Gruppen har diskuterats hur vi kan jobba med stadsplanering så att vi planerar och bygger 
områden där invånarna känner sig säkra och upplever en större trygghet. Gruppen har 
kommit fram till att remissförfarande från kommunen gällande planprocessen behöver även 
gå till polisen. De kan med sin kunskap och erfarenhet ge synpunkter som tillsammans med 

 
2 Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att 
förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås. www.bra.se 
 

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2018-04-03-det-brottsforebyggande-arbetet-i-sverige.html
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2018-04-03-det-brottsforebyggande-arbetet-i-sverige.html
http://www.bra.se/


2018

 
 
 
 
6

övriga remissinstanser leder till en högre säkerhet och trygghet. Detta gäller inte bara i 
planprocessen utan även vid framtagande av hastighetsplan.  

Genom trygghetsvandringar alternativ trygghetskartan kan vi involvera våra 
kommuninvånare. Under hösten deltog säkerhetssamordnare på en trygghetsvandring i 
området Karlslätt. Vandringen initierades av STUBO AB och hyresgästföreningen. Ett 
problemområde som lyftes var problematiken med en cykelbana som mynnar ut på ett 
parkeringsområde. Hyresgästerna hade ett förslag på en säkrare och bättre lösning som 
säkerhetssamordnaren tog med till denna grupp. Förslaget kommer att tas med i kommande 
planering på exploateringsenheten. 

Höga hastigheter, både i tätorten och utanför, är något som oroar kommuninvånarna. 
Hastighetsplan är under framtagande och kommer troligen beslutas politiskt innan 
sommaren.  Vi ser ett behov av en rutin för direktåterkoppling vid indikationer på 
hastighetsmätningsinsatser mellan exploateringsenheten och polisen då synpunkter ofta 
inkommer både till kommunen och polisen om för höga hastigheter och konsekvenser av 
dessa. 

Säker skolväg är en fråga som varit på vår dagordning. Reflexvästar beställdes under hösten 
och delades ut till alla barn mellan förskola och sjätte klass. Syftet är att de ska bära dessa när 
de är ute och rör sig i trafiken eller väntar på bussen till och från skolan.  

Vi har haft en väldigt snörik vinter som fört med sig en hel del frågor kring gatuunderhåll. 
Det har funnits en problematik kring möjligheten att mötas på gator med sidoparkering samt 
att halkolyckor har förekommit. Från polisens sida behövs mer punktinsatser där det ofta blir 
stopp eller olyckor. Dessa platser behöver också tas i beaktande av kommunen då man i 
samråd med UEAB behöver se över halkbekämpningen. Från kommunens sida bör man 
beakta planeringen av gatubredder samt parkeringsföreskrifter. 

Vi har även tagit upp frågor som vi inte riktigt råder över men där vi kan ha en samverkan 
med Trafikverket och Västtrafik. Det gäller bränderna som skedde under hösten vid 
Hökerumsmotet samt ett flertal trafikolyckor som sker vid tunneln på RV 40. 

 

 

4.2 Kriminalitet bland unga med fokus på alkohol 
och droger 

Gruppen har varit representerade av verksamhetschef för grundskolan (tillika 
sammankallande), enhetschef för öppenvården, kommunens säkerhetssamordnare, 
kommunens folkhälsostrateg, kommunens fältsekreterare, fritidsledare för Stenbocksskolan 
samt polisen. 

Vi har under hösten 2017 samt våren 2018 tagit fram en åtgärdsplan som bygger på tre 
områden. 

 Bruk av alkohol, narkotika, doping, tobak, (spel) ANDT(S) 

Målet är att minska bruk av alkohol, tobak och spel samt minska missbruket av narkotika och 
doping. Åtgärder som vi ser är att gå ut med information på alla grundskolor och gymnasium. 
I årskurs 7-9 fortsätter arbetet med Effekt. Den tobakspolicy som finns ska följas och vi ska 
jobba med stöd för att sluta röka. Kommunen vill se ett nära samarbete med polisen när det 
gäller missbruk av narkotika. Önskemål finns att polisen i framtiden ska genomföra sök med 
deras hundar på våra högstadieskolor samt gymnasiet.  
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 Brott i skolmiljö, hot och våld, trakasserier och skadegörelse 

För att minska brott i skolmiljö så gäller det att öka eleverna och vårdnadshavares upplevelse 
av trivsel och trygghet. Målet är att antalet kränkningar ska minska likaså antalet 
polisanmälningar gällande skadegörelse. För att nå framgång i detta gäller ett idogt arbete 
med värdegrunden. För att mäta upplevelsen tänker vi genomföra en elevenkät en gång per 
termin samt en föräldraenkät en gång per läsår. Toleransen mot brott ska vara låg därför 
uppmanas samtliga rektorer att brott ska polisanmälas. 

 Nätmobbing 

Internet ger oss många möjligheter men det kan även skapa en miljö där man kan gömma sig 
bakom tangentbordet och uttala hot och trakasserier. Dessa sprids snabbt och kan skapa en 
olust och psykisk press för den/dem som utsätts. Vi måste jobba med att öka elever och 
vårdnadshavares kunskap och medvetenhet om konsekvenserna av nätanvändandet. För att 
nå framgång i detta så tror vi på utbildning, föreläsningar, skriftlig information samt 
information genom länkar på hemsidan samt arbeta i enlighet med läroplanens mål och 
värdegrundsarbete. 

4.3 Organiserad brottslighet 
Organiserad brottslighet är mångfacetterad. Det kan handla om kriminella nätverk, 
kriminella organisationer, den kan vara projektbaserad, ideologiskt motiverad samt familje- 
och släktbaserad.  

Vissa verksamheter som kommunen ansvarar för kan utsättas för organiserad brottslighet 
exempelvis upphandlingar, föreningsbidrag, LOV (oseriösa företag som vill ta sig in på 
marknaden), uthyrning av lokaler, försäljning av mark, rekryteringsprocessen, och påverkan 
på tillsyn som utförs av miljöenheten såsom livsmedel, tobak och miljö. Detta kan ge effekter 
på lokalsamhället. 

Under året som gått har det inte funnits en aktiv arbetsgrupp inom detta område. Inom en 
snar framtid kommer säkerhetssamordnaren att bjuda in till ett första möte med denna 
grupp. Vi ska jobba med lokala lägesbilder samt orsaksanalyser. Genom detta kan vi 
gemensamt identifiera vilka konkreta åtgärder och aktiviteter som ska riktas mot problem på 
lång och kort sikt med relevanta samverkansaktörer. 

I denna grupp ska det finnas representanter från sektor lärande, sektor välfärd, kultur- och 
fritid samt representant för polis och bostadsbolaget STUBO AB. Sammankallande kommer 
säkerhetssamordnare vara. 

Under våren 2018 har säkerhetssamordnare tagit fram en plan mot våldsbejakande 
extremism. Med våldsbejakande extremism menas handlingar såsom att stödja, uppmana till 
eller delta i ideologiskt motiverade våldshandlingar för att främja en sak. Det förebyggande 
arbetet riktar sig mot tre olika miljöer, våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, 
den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande 
islamistiska extremismmiljön. 
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5 Sammanfattning 
Lokala brottsförebyggande rådet med dess arbetsgrupper har under 2017-2018 börjat hitta 
sina former. Arbetet med två av tre arbetsgrupper har kommit igång och det finns ett 
engagemang med att jobba brottsförebyggande. 

Det finns ett stort behov att komma igång med den tredje arbetsgruppen, organiserad 
brottslighet. Genom samarbete mellan kommun, polis och räddningstjänst, där vi jobbar med 
lokala lägesbilder och gör orsaksanalyser, kan vi gemensamt skapa en gemensam lägesbild 
med åtgärder som gör att vi på kort och lång sikt kan jobba mot ett tryggare och säkrare 
Ulricehamn. 
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Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
Planen kommer att kopplas till lokala BRÅ och arbetsgruppen Organiserad brottslighet. 
 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Det finns i Sverige idag tre våldsbejakande 
extremismmiljöer, den autonoma miljön, vit makt-miljön och våldsbejakande islamistisk 
extremism. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-02 från kommunchef 
2 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-02 

Tjänsteskrivelse - Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 
Diarienummer 2018/294, löpnummer 1864/2018 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
Planen kommer att kopplas till lokala BRÅ och arbetsgruppen Organiserad brottslighet. 
 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Det finns i Sverige idag tre våldsbejakande 
extremismmiljöer, den autonoma miljön, vit makt-miljön och våldsbejakande islamistisk 
extremism. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas. 
 
 
Ärendet 
I juni 2014 tillsattes en Nationell Samordnare med uppdraget att samordna arbetet med att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå. Den 12 januari 
2018 löpte samordnarens uppdrag ut och Brottsförebyggande rådet, (BRÅ) inrättade ett 
permanent Center mot våldsbejakande extremism. 
Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism gick ut med 
rekommendationer om att varje kommun bör ta fram en plan för arbetet kring 
våldsbejakande extremism. Det är den rekommendationen som är grunden till denna 
handlingsplan. 
 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Med våldsbejakande menas handlingar 
såsom att stödja, uppmana eller delta i ideologiskt motiverade våldshandlingar för att främja 
en sak. Att vara våldbejakande ska inte förväxlas med att vara våldsbenägen då ett 
våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra 
begår, trots att personen själv aldrig utövar våld. 
 
Handlingsplanen innehåller en beskrivning av de tre våldsbejakande extremismmiljöer som   
finns i Sverige idag. Planen kommer att kopplas till lokala Brå och arbetsgruppen 
Organiserad brottslighet där man kommer att arbeta med att ta fram lokala lägesbilder och 
orsaksanalyser i syfte att fördjupa kunskapsbilden av eventuella problemområden och vidta 
relevanta åtgärder. 
 
Kommunens uppdrag är att värna demokratin. I en demokrati har alla rätt att uttrycka sin 
åsikt, men vi kan aldrig acceptera handlingar som står i strid med de demokratiska 
grundläggande principerna och gällande lagar. Därför är det viktigt att Ulricehamns kommun 
arbetar med att värna demokratin mot all form av våldsbejakande extremism.  
 
 
Beslutsunderlag 

1 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
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1 Bakgrund 
I juni 2014 tillsattes en Nationell Samordnare med uppdraget att samordna arbetet med att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå. Den 12 januari 
2018 löpte samordnarens uppdrag ut och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) inrättade ett 
permanent Center mot våldsbejakande extremism. 

Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism gick ut med 
rekommendationer om att varje kommun bör ta fram en plan för arbetet kring 
våldsbejakande extremism. Det är den rekommendationen som är grunden till denna 
handlingsplan. 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Med våldsbejakande menas handlingar 
såsom att stödja, uppmana eller delta i ideologiskt motiverade våldshandlingar för att främja 
en sak. Att vara våldbejakande ska inte förväxlas med att vara våldsbenägen då ett 
våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra 
begår, trots att personen själv aldrig utövar våld. 

Ordet extremism används för att beskriva företeelsen där individer använder extrema 
metoder för att förändra samhället i önskad riktning.  Säkerhetspolisen använder ordet 
extremism för att beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte accepterar den 
demokratiska samhällsordningen. Våldsbejakande extremism förekommer både inom den 
religiösa och politiska sfären. 

Det finns i Sverige idag tre olika våldsbejakande extremistiska miljöer, den autonoma miljön, 
vit makt-miljön och den islamistisk extremistiska miljön. Det finns även individer som inte 
formellt tillhör en extremistisk miljö men som på egen hand kan agera utifrån en 
extremistmiljös ideologi, så kallade ensamagerande våldsverkare.  

Extremism oavsett politisk färg utgör ett hot mot demokratin. 

2 Syfte 
Planen ska öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism. Den ska tydliggöra 
ansvarsfördelningen inom området samt påvisa vikten av ett förebyggande arbete och 
agerande i tidigt skede för enskilda individer och deras familjer. 
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3 Ideologierna bakom våldsbejakande 
extremism 

3.1 Autonoma miljön 
Den autonoma miljön strävar efter ett klasslöst samhälle utan styre från någon auktoritet. 
Dagens demokrati är inte tillfredsställande. Den enda styrelseformen som kan accepteras är 
ett självstyre från folket. De anser att kapitalistiska drivkrafter har greppet om dagens 
samhälle. Detta utgör ett hinder för att uppnå idealsamhället - ett samhälle som är jämställt 
och klasslöst och där människor med olika ursprung och sexuell läggning ska kunna leva på 
lika villkor1. 

Kampen mot kapitalismen är av stor betydelse inom den autonoma miljön. Den riktas bland 
annat mot stora företag och banker. Brott mot egendom är enligt den autonoma miljön inget 
brott då det inte finns något berättigande ägande. Ägandet däremot är ett brott då det 
betraktas som en stöld. Därav är det inte omoraliskt att förstöra egendom. Kapitalister ska bli 
av med sin egendom för att ojämlikheten ska utjämnas. 

Grundsynen inom den autonoma miljön är socialistisk. Ofta används uttrycket frihetliga 
socialister. Ideologisk inspiration hämtar de främst från anarkismen och syndikalismen. För 
den autonoma miljön är det viktigt att visa att alla politiska handlingar även de som 
innefattar lagbrott har en legitimitet. 

Förutom kampen mot kapitalismen för de även en kamp mot rasism, sexism och plågsamma 
djurförsök. De driver en feministisk kamp samt en kamp mot en bättre miljö. De som angrips 
är dem som uppfattas som rasister, högerextrema med diverse politiska tillhörigheter, 
pälsdjursindustrin och kommersialismen. 

Fler av de mål som de autonoma satt upp är sådana som många i den svenska befolkningen 
skulle kunna tänka sig ställa sig bakom men det är metoderna som de flesta tar avstånd ifrån. 

Säkerhetspolisen påtalar också att det över tid skett ett skifte i stödet för de autonoma 
grupperingarna. 

”För svensk del kan man tala om den autonoma miljön före och efter EU-toppmötet i 
Göteborg 2001. Före kravallerna vid toppmötet hade den autonoma miljöns aktiviteter ett 
relativt starkt stöd inom en bred politisk vänster. I takt med nya avslöjande om våld och 
kriminalitet har stödet minskat och grupperna blivit mer isolerade, även om det fortfarande 
höjs röster som försvarar verksamheten utifrån dess goda syften och utifrån att andra 
insatser visat sig verkningslösa för att motverka exempelvis vad som uppfattas som den 
framväxande nazismen.”2 

Inom den autonoma miljön anses alla former av hierarkier utgöra en form av förtryck. Därav 
är de inte uppbyggda enligt en hierarkisk struktur utan ofta istället som en nätverksstruktur 
som skapas och upphör över tid. I rapporten från 2009 som Brå och Säkerhetspolisen skrivit 

 
1 DS 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser  
2 Brå & Säkerhetspolisen (2009) s.37 
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kan man läsa att den autonoma ideologin inte kan ses som en sammanhållen ideologi utan 
det rör sig om flera olika inriktningar kopplat till olika sakfrågor, men under ett och samma 
ideologiska tak.  

3.2 Vit makt-miljön 
Under namnet vit makt-miljö finns ett myller av olika ideologiska inriktningar. Här finns 
nationalsocialister, fascister, rasockulta grupper och kristna antisemitiska grupperingar.3 

Vit makt-miljön vill ha ett etniskt homogent samhälle där det inte förekommer inslag av 
andra kulturer. De påstår att människosläktet kan delas in i raser och ser negativt på 
invandring av människor som inte räknas till den vita rasen. 

Centralt inom miljön är föreställningen om en judisk konspiration och ett judiskt inflytande 
som anses hota den vita rasen. Man tror att det finns en sionistisk ockupationsmakt (ZOG). 
Det är mot denna ”judiska sammansvärjning” som kampen står mot. Begreppet ZOG 
innefattar inte endast judar utan även ”andliga judar” som medier, polis, rättsväsende, 
byråkrati, de intellektuella som av aktivisterna uppfattas som ”ZOG-lakejer” eller 
rasförrädare som sålt sin själ till judarna.  ZOG är enligt vit makt-miljön det existerande 
samhället och dess maktfunktioner. Det har medvetet förgiftat ”den vita rasen” genom 
immigration av rasligt underlägsna element så som homosexualitet, kommunism, liberalism 
och moralupplösningar. Dessa måste bekämpas med alla till buds stående medel4 

Inom rörelsen uppfattar man sig ofta som ett slags soldater i ett pågående raskrig där man 
måste strida för den vita rasens överlevnad. Om de i denna kamp döms till fängelsestraff så 
behöver inte det innebära något negativt. De ser sig då som krigsfångar och martyrer som 
tvärtom kan stärka deras position i gruppen. 

Det finns delar inom vit makt-miljön som kan tänka sig att människor med olika ursprung 
kan leva sida vid sida av varandra men att de ska hållas åtskilda. Denna uppfattning kallas 
etnopluralistisk.  

Retoriskt sett har det skett en förskjutning från att tala om ras till att tala om kultur. Man 
talar mycket om att bekämpa den mångkulturella samhällsordningen. De kallar sig ogärna 
även nazister eller fascister utan använder nya termer så som identiärer, patrioter eller ”den 
nationella rörelsen”5 

3.3 Islamistisk extremism 
Det finns i huvudsak två ideologiska influenser inom den våldsbejakande islamistiska 
extremistmiljön. Det är al-Qaida och al-Shabaab. Skillnaderna i deras budskap vävs samman 
med olika nationella och lokala politiska intressen i de länder som de har en stark etablering. 

 
3 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014 (2015) 
4 Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014 (2015) 
5 Brå & Säkerhetspolisen (2009) s.35 
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Enligt Säkerhetspolisen är den svenska våldsbejakande extremismen huvudsakligen 
inspirerad av al-Qaida-ideologin.6 

Det finns idag enligt Säkerhetspolisen ett antal nätverk som verkar utifrån en våldsbejakande 
extremistisk ideologi. För de flesta handlar det om att agera och propagera dels mot 
utländska trupper i muslimska länder, dels mot regimer som anses, av nätverken, vara 
korrumperade och inte stå för den tolkning av islam som nätverken anses vara den enda 
sanna. Även västvärldens sekularisering och materialism görs till mål för angrepp från 
miljöns extremister. 

Målet är att genom våld införa ett islamistiskt styre och återinföra den muslimska 
storhetstiden. Västvärldens materialism är inom den våldsbejakande islamistiska 
extremismen förhatlig. Kapitalism och sekularisering ses som tecken på att det råder 
okunskap och barbari i världen. 

Dessa nätverk jobbar med att sprida ett våldsbejakande budskap, rekrytera fler aktiva 
anhängare, ge ekonomiskt och praktiskt stöd etc. 

I P1-morgon den 2 februari 2018 kunde man höra Mikael Krona, forskare på terrorgrupper, 
tala om hur bland annat IS (Islamiska staten) är väldigt duktiga på att jobba på två fronter 
vid rekrytering. Det görs dels digitalt men även genom fysisk kontakt. I intervjun tar han upp 
att de är väldigt duktiga på att få dem som vill ansluta sig till IS att känna sig delaktiga och 
inkluderande. Detta oavsett var i världen de befinner sig. Enligt Mikael Krona är detta en 
viktig kunskap att ha med sig i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande islamistisk 
extremism.7 

4 Förvaltningens ansvar 
Att arbeta förebyggande för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism förutsätts 
det att det finns samordning och ett samarbete inom kommunen samt med berörda externa 
aktörer. Säkerhetssamordnaren bör vara den utsedda funktion som ansvarar för arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Säkerhetssamordnaren ska ha ett tydligt mandat att 
sammankalla samverkansgrupper och vara en kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid 
behov. Det krävs en tydlig och uttalad ansvarsfördelning så att information kan föras vidare 
till rätt funktion.  

Det är viktigt att det finns ett förebyggande arbete för att man kan förhindra individer att 
lockas in till de olika våldsbejakande extremistiska miljöerna.  

För att detta arbete ska bli verkningsfullt krävs samordning, samarbete och kontinuerlig 
uppföljning. 

Flertalet verksamhetsområden inom Ulricehamns kommun ska samverka i det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism. Det omfattar: 

 
6 DS 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser 
7 P1-morgon 2 februari 2018 (1.19.00-1.25.00 in i programmet) 
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- Sektor Lärande 

- Sektor Välfärd 

- Sektor Service (kultur och fritid) 

Arbetsuppgifter för kommunens säkerhetssamordnare: 

- Ansvara för en uppdaterad lägesbild över situationen lokalt, nationellt och globalt i 
samarbete med kommunens verksamheter och externa aktörer så som polis och 
civilsamhället. 

- Upprätta en kontakt och samverkan med polis, civilsamhället, föreningar och 
religiösa samfund. 

- Ansvara för att utbildningar genomförs inom kommunen i syfte att värna demokratin 
mot den våldsbejakande extremismen och för utökad kunskap. Vissa av 
utbildningarna kan genomföras för att uppnå specifik spetskompetens inom 
förvaltningen. 

- Att kommunicera ut denna handlingsplan 

Åtgärder 

 Identifiera samverkansaktörer och få kontaktpersoner hos dessa 

 Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande extremism är 
organiserat utifrån ansvar och roller 

 

5 Förebyggande åtgärder 
En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. 
Lägesbilderna ska innehålla information om den autonoma miljön, vit makt-miljön och den 
våldsbejakande islamistiska extremismmiljön, deras närvaro och aktiviteter. 

För att skapa bra lägesbilder krävs det att olika aktörer samverkar. Handlingsplanen mot 
våldsbejakande extremism kommer att kopplas till lokala Brå och arbetsgruppen organiserad 
brottslighet där man kommer att arbeta med att, utifrån en omvärldsanalys, ta fram lokala 
lägesbilder och orsaksanalyser i syfte att fördjupa kunskapsbilden av eventuella 
problemområden och vidta relevanta åtgärder. I arbetsgruppen som leds av kommunens 
säkerhetssamordnare kommer det att finnas representanter för sektor lärande, sektor, 
välfärd, sektor service (kultur och fritid) samt kommunens fastighetsbolag STUBO AB. Som 
extern aktör kommer polisen att bjudas in.  

Samverkan är nyckel till framgång. Att förebygga att en ung människa dras in i 
våldsbejakande extremism är ingen ”quick fix”. Det är ett långsiktigt arbete. Därför är 
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ett av flera perspektiv inom 
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brottsförebyggande arbetet. Man kan använda mycket av den kunskap som finns inom det 
brottsförebyggande arbetet generellt. 

I det förebyggande arbetet är det viktigt att kontinuerligt föra en dialog med det civila 
samhället om våldsbejakande extremism. Det kan till exempel röra sig om idrottsföreningar, 
trossamfund eller andra ideella organisationer. När aktörer inom det civila samhället tar 
initiativ är det viktigt att kommunen stödjer detta. 

Det förebyggande arbetet kan bedrivas på flera preventionsnivåer.8 

Nivå 1: Generella förebyggande insatser 

I arbetet med alla unga, inte bara specifika riskgrupper, kommer några ur riskgrupperna att 
identifieras. Det finns ett brett spektrum inom kommunen som bedriver ett generellt 
brottförebyggande arbete. Till exempel skolan, fritids- och ungdomsverksamheten, förskolan 
och socialtjänsten. 

Nivå 2: Specifika förebyggande åtgärder 

Här jobbar man mer med målriktade insatser mot specifika problem eller unga i riskgrupper. 
Insatsen är resursorienterad och siktar på att erbjuda attraktiva alternativ. 

Nivå 3: Individinriktade förebyggande insatser 

En insats som riktar sig mot enskilda individer som har ett riskbeteende. Insatsen kan handla 
om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder så som mentorer, stödpersoner, 
undervisningsstöd, praktikplatser eller arbete. 

Åtgärder 

 Utse funktioner som ska sitta med i arbetsgruppen organiserad brottslighet 

 Bjud in externa aktörer så som polisen 

 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram lägesbilder, 
orsaksanalyser samt förslag till åtgärder 

 Identifiera viktiga delar i civilsamhället 

5.1 Samverkansaktörer 
Samverkan ska ske på alla preventionsnivåer och det ska inkludera skola, socialtjänst, 
fritidsverksamhet, kommunens säkerhetssamordnare och polis. Det bör även inkludera 
samfund, föreningsliv och närliggande kommuner. Kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län bör också eftersträvas. 

Åtgärder 

 Bygga upp samverkansstrukturer och nätverk utifrån behov 

 
8 http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/metod/forebyggande-arbete/ 
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 Bygga samverkansstrukturer utifrån redan existerande nätverksgrupper 

6 Anhöriga som central aktör 
Anhöriga till personer som anslutit sig till våldsbejakande extremistmiljöer kan spela en 
central roll i att hindra och motverka radikalisering. De kan behöva stöd och det stödet kan 
komma från kommunen, hälso- och sjukvården och ideella verksamheter. 

Åtgärder 

 Se över vilka verksamheter som kan bli mottagare av frågor kring våldsbejakande 
extremism 

 Sprida information till kommunens invånare om vart de kan vända sig med frågor 
kring våldsbejakande extremism 

 Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet i arbetet mot våldsbejakande 
extremism 

7 Uppföljning 
För att öka effektiviteten i det förebyggande arbetet krävs det att man kontinuerligt följer upp 
det arbete som bedrivs. Uppföljningen kan med fördel inkludera omvärldsbevakning och 
aktuell forskning. 

Åtgärder 

 Plan mot våldsbejakande extremism ska revideras senast efter fyra år eller vid behov, 
exempelvis när samverkansöverenskommelsen mellan Ulricehamns kommun och 
lokalpolisområde Borås ska revideras. 
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Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2018 utifrån genomförda 
riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2018 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-26 från kommunchef 
2 Intern kontrollplan 2018 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Intern kontrollplan 2018 antas.  
Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-26 

Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan för 2018 
Diarienummer 2018/281, löpnummer 1851/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2018 utifrån genomförda 
riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2018 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta intern kontrollplan 2018 och ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet. 
 
 
Ärendet 
Utifrån kommunallagen 6 kap 6§, ska kommunstyrelsen se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Vidare ska kommunstyrelsen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Med 
anledning av ovanstående har en intern kontrollplan för 2018 tagits fram. 
De risker som finns med i detta dokument är de mest övergripande för kommunens 
förvaltning, dvs de som framkommit i riskanalyserna genomförda i 
förvaltningsledningsgruppen, ledningsgrupperna för sektorerna miljö- och samhällsbyggnad, 
lärande, välfärd och service. Riskerna från genomförda riskanalyser i de kommunala bolagen 
finns också med. 
Uppföljningen av riskerna i detta dokument kommer att redovisas till kommunstyrelsen efter 
2018 års utgång i samband med årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Intern kontrollplan 2018 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Författningshandboken   
 
 
 

Håkan Sandahl Peter Danestad 
Kommunchef Utvecklingsstrateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstab 
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1 Bakgrund 
Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagens kap 6, 6§, för de kommunala bolagen 
gäller också Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.  

Dessutom finns politiskt beslutade styrdokument som Ulricehamns kommuns Regler för 
intern kontroll och Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag.  

Förvaltningen har också arbetat fram och beslutat om en process för hur arbetet med intern 
kontroll konkret ska bedrivas i kommunens förvaltningsledning, sektorer, verksamheter, 
bolag och nämnder. 

De politiskt antagna styrdokumenten och processen för intern kontroll följer The Committe 
of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) principer. 

2 Syfte 
Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige (KF) 
fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls.  

Intern kontroll syftar också till att säkerställa att kommunstyrelsen (KS), nämnder och 
bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

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

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 

3 Riskanalys 
Riskanalyser genomförs årligen i förvaltningens ledning, funktioner, sektorer, verksamheter, 
kommunala bolag och nämnder. Den riskbedömning som görs i dessa riskanalyser ligger till 
grund för de interna kontrollplanerna.  

För att underlätta arbetet med att hitta risker används ett frågeunderlag indelat i fyra 
riskområden. Nedan beskrivna frågeunderlag används vid riskanalyser i förvaltningens 
ledning, funktioner, sektorer, verksamheter och kommunala bolag. Ett särskilt frågeunderlag, 
indelat på samma sätt, är också framtaget för arbetet med riskanalyser i nämnderna. Detta 
underlag återfinns i processen för intern kontroll.  

Strategiska risker 
 Är verksamhetens mål och uppdrag tydliga? Arbetar vi med rätt saker? 
 Är ledning och styrning tydlig och tillräcklig? 
 Finns det omvärldsrisker vi bör beakta?  
 Finns risker med resursfördelningsmodell och budget? 

Operativa/verksamhetsrelaterade risker 
 Hur är vårt kundfokus, våra resultat och kvalitet? 
 Är medarbetarnas utbildning, kompetens, bemanning mm tillräcklig? 
 Är våra resurser, utrustning, IT, lokaler mm i tillräckligt bra skick? 
 Finns det IT-säkerhetsrisker vi måste hantera? 
 Finns användbara rutiner och processer, i tillräcklig omfattning, i verksamheten? 
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 Är ansvar och befogenheter för olika funktioner tydliga? 
 Finns det risker i vår kommunikation (muntlig, skriftlig, intern, extern)? 

Lagefterlevnad 
 Känner verksamheten till och följer lagar, andra föreskrifter och styrdokument?  
 Finns det risk för mutor och bestickning? 
 Finns risker för förtroendeskada, t ex tjänstemän som bryter mot regler? 
 Pågår arbete med att åtgärda påtalade brister i inspektionsrapporter från 

tillsynsmyndigheter, t ex Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Skolinspektionen, 
Länsstyrelsen eller annan myndighet? 

Finansiella risker 
 Finns risker med ekonomi, underskott, bokföring, attest, kontantkassor, rapportering 

mm? 

Samtliga framtagna risker har riskbedömts efter matrisen nedan när det gäller sannolikheten 
för att risken ska inträffa samt den konsekvens det blir om den inträffar. En tabell med 
definitioner på de olika värdena för sannolikhet och konsekvens används som stöd i denna 
bedömning. 

 

De risker där riskbedömningen (sannolikhet * konsekvens) är 18 eller högre, har bedömts ska 
ingå i de interna kontrollplanerna. Risker med lägre riskbedömning än 18 har också kunnat 
bedömas ingå i planerna.  

För de risker som är bedömda att ingå i de interna kontrollplanerna har det också bestämts: 

 Hur kontrollaktiviteter ska genomföras under året 
 Hur uppföljningen av kontrollaktiviteterna ska ske (1 gång/år, efter kalenderårets 

utgång). 
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4 Intern kontrollplan 2018 
De risker som finns med i detta dokument är de mest övergripande för kommunens 
förvaltning, dvs de som framkommit i riskanalyserna genomförda i 
förvaltningsledningsgruppen, ledningsgrupperna för sektorerna miljö- och samhällsbyggnad, 
lärande, välfärd och service.  

Riskerna från genomförda riskanalyser i de kommunala bolagen finns också med. 
Uppföljningen av riskerna i detta dokument kommer att redovisas till KS efter 2018 års 
utgång som bilaga till årsredovisningen. 

4.1 Risker i funktioner, verksamheter och nämnder 
Som beskrivs ovan bedrivs arbetet med riskanalyser på ett betydligt bredare sätt än tidigare. 
Fler chefer, på flera nivåer, har varit engagerade. Detta har medfört en fördjupad kunskap 
om risker inom förvaltningens olika områden. Det har också gett insikter om att vi har 
mycket verksamhet i kommunen som fungerar väl.  

De riskanalyser som är genomförda i kommunledningsstabens olika funktioner, dvs 
ekonomi-, personal-, kansli- och kommunikationsfunktionerna, i sektorernas verksamheter 
samt i nämnder redovisas inte i intern kontrollplan 2018, den hade då blivit alltför 
omfattande. Dessa risker är endast dokumenterade i Stratsys och utgör underlag 
för kommunchefens, sektorchefernas och nämndernas utvecklings- och kvalitetsarbete.  

  



 

 

5 Interna kontrollplaner 
I detta avsnitt redovisas de interna kontrollplanerna för förvaltningsledning, de olika 
sektorerna, samt de kommunala bolagen.  

5.1 Förvaltningsledning 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Kompetensförsörjning/rekrytering Risk att kvaliteten i verksamheten inte når upp till förväntad nivå. 
Svårigheter att rekrytera personer med rätt kompetens. 

Strategisk  

Chefers arbetsmiljöansvar Att inte oönskade beteenden och incidenter i verksamheten 
hanteras och dokumenteras enligt gällande rutiner, på ett 
tillräckligt tydligt sätt. 

Operativ  

Lagkrav Att kommunen inte handlägger ärenden och fullgör verksamhet och 
uppdrag enligt gällande lagkrav. Exempelvis avseende myndighets 
utövning, undervisningstid, insatser för brukare, tidsfrister, 
utlämnande av allmänna handlingar, upphandling mm. 

Lagefterlevnad  

IT-säkerhetsrisker IT-säkerheten för kommunkoncernen behöver vara väl fungerande 
och likvärdig. 

Operativ  

Uppföljning av upphandlingar och ramavtal Otillräcklig uppföljning och kontroll av ramavtal och 
direktupphandlingar. 

Operativ  

5.2 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Chefers arbetsmiljöansvar Att inte oönskade beteenden och incidenter i verksamheten 
hanteras och dokumenteras enligt gällande rutiner, på ett 
tillräckligt tydligt sätt. 

Operativ  

Lagkrav Att kommunen inte handlägger ärenden och fullgör verksamhet och 
uppdrag enligt gällande lagkrav. Exempelvis avseende myndighets 
utövning, undervisningstid, insatser för brukare, tidsfrister, 
utlämnande av allmänna handlingar, upphandling mm. 

Lagefterlevnad  

Rekrytering av kompetent personal och 
minska personalomsättningen 

Svårt att rekrytera till kvalificerade tjänster och minska 
personalomsättningen. 

Operativ  

5.3 Sektor lärande 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Chefers arbetsmiljöansvar Att inte oönskade beteenden och incidenter i verksamheten 
hanteras och dokumenteras enligt gällande rutiner, på ett 
tillräckligt tydligt sätt. 

Operativ  

Lagkrav Att kommunen inte handlägger ärenden och fullgör verksamhet och 
uppdrag enligt gällande lagkrav. Exempelvis avseende myndighets 
utövning, undervisningstid, insatser för brukare, tidsfrister, 
utlämnande av allmänna handlingar, upphandling mm. 

Lagefterlevnad  

Mottagande av nyanlända Risk att våra resurser och kompetenser inte räcker för att möta de 
behov nyanlända elever har. 

Strategisk  

Samhällssynen på skolan Negativ publicitet och allmänhetens syn på verksamhetens förmåga. Strategisk  

Små skolenheter Det går inte att säkra kvalitet och likvärdig undervisning utifrån 
uppdraget. 

Strategisk  

Rekrytering Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent och behörig 
personal 

Operativ  

Skollagens krav Svårigheter att få resurser och kompetens att räcka till för att ge 
elever i behov av stöd det stöd de har rätt till enligt skollagens 
krav. 

Lagefterlevnad  

Rutiner och processer Verksamhetsövergripande rutiner behöver revideras, kompletteras 
och struktureras. 

Operativ  

Kommunikation Risk för otydlighet, misstro och bristande tillit. Linjeorganisationens 
påverkan i skärpan på budskapen. 

Operativ  

Hot och våld Barn, elever och personal kan utsättas för fysiskt och psykiskt våld Operativ  

Inne och ute miljö Ej likvärdigt mellan olika enheter Lagefterlevnad  
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5.4 Sektor välfärd 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Chefers arbetsmiljöansvar Att inte oönskade beteenden och incidenter i verksamheten 
hanteras och dokumenteras enligt gällande rutiner, på ett 
tillräckligt tydligt sätt. 

Operativ  

Lagkrav Att kommunen inte handlägger ärenden och fullgör verksamhet och 
uppdrag enligt gällande lagkrav. Exempelvis avseende myndighets 
utövning, undervisningstid, insatser för brukare, tidsfrister, 
utlämnande av allmänna handlingar, upphandling mm. 

Lagefterlevnad  

Strategisk kompetensförsörjning inom 
välfärdsområdet. 

Bemannings och kompetensbrist. Medarbetarna kan inte utföra 
uppdraget. Kunderna får inte det de har rätt till. 

Strategisk  

Helhetsperspektiv inom sektorn. Suboptimering mellan kommunens verksamheter. Risk för fördyrning 
och att det går ut över våra kunder. Vi klarar inte vårt uppdrag. 

Strategisk  

Lokalförsörjning Avsaknad av lämpliga lokaler, både administrativa- och 
verksamhetslokaler. Lokalförsörjningsplaner saknas i dagsläget. 

Operativ  

 
5.5 Sektor service 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Chefers arbetsmiljöansvar Att inte oönskade beteenden och incidenter i verksamheten 
hanteras och dokumenteras enligt gällande rutiner, på ett 
tillräckligt tydligt sätt. 

Operativ  

Lagkrav Att kommunen inte handlägger ärenden och fullgör verksamhet och 
uppdrag enligt gällande lagkrav. Exempelvis avseende myndighets 
utövning, undervisningstid, insatser för brukare, tidsfrister, 
utlämnande av allmänna handlingar, upphandling mm. 

Lagefterlevnad  

 
5.6 Ulricehamns Stadshus AB 

Ingen risk med tillräckligt stort riskvärde blev identifierad vid riskanalysen 2018, för 
Ulricehamns Stadshus AB. 

5.7 Ulricehamns energi AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Rekrytering av kompetent personal Svårt att rekrytera chefer och ingenjörer. Operativ  

Kunskap och kompetens hos medarbetarna Felaktigt utförda arbeten, människor kan skadas. Operativ  

 
5.8 Stubo AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Stort underhållsbehov Stort underhållsbehov Operativ  

Fastighetsutveckling Brist på färdiga detaljplaner gör att nyproduktion inte kan göras i 
tillräcklig takt och omfattning. 

Strategisk  

Otrygghet Otrygghet, ökad skadegörelse, kriminella gäng etc. Operativ  

Offentlighet och sekretess Risk för bristande efterlevnad av lagkrav för offentlighet och 
sekretess samt integritetsskydd (PUL, GDPR) 

Operativ  
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5.9 Näringsliv Ulricehamn AB 
Processer/rutiner Risker Riskkategori   

Budgetuppdrag Svårighet att arbeta med ofinansierade uppdrag. Strategisk  

Kommunikation NUAB som varumärke kan försämras. Operativ  

Ärendehanteringsprocessen NUAB är inte påkopplade till Ephorte och kan därför missa motioner 
och medborgarförslag som ska svaras på. 

Operativ  

Säkerhetsarbete Svårigheter att hantera hotfulla och/eller påverkade personer. Risk 
för rån (kontantkassan). 

Operativ  

Rutiner och processbeskrivningar Arbetsmetoder och flöden är ej dokumenterade i tillräcklig 
omfattning. 

Operativ  

Bemanning Risk att arbetsbelastning blir för hög för medarbetarnas hälsa och 
kvalitet på arbetsresultat. 

Operativ  

Systematiskt arbetsmiljöarbete Risk att inte uppfylla arbetsmiljölagen Operativ  
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Ansökan om investeringsmedel för ny förskola i 
Ulricehamn 
Dnr 2016/760 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 5,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör projektering av en ny förskola i centralorten med syfte att tillgodose 
framtida behov av förskoleplatser.  
Eftersom tiden är knapp innan förskolan behöver stå klar så har förvaltningen valt att söka 
bygglov på två alternativa platser för en modulbyggd förskolebyggnad för att minska risken 
för att inte hinna färdigställa till hösten 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 - i investeringsplanen finns 30 mnkr 
avsatt 2018, samt 5 mnkr 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med 
kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Investeringskalkyl upprättas när medel söks för byggnation. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-25 från servicechef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 5,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Ny förskola i centralorten i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-25 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
ny förskola i Ulricehamn 
Diarienummer 2016/760, löpnummer 1630/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 5,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör projektering av en ny förskola i centralorten med syfte att tillgodose 
framtida behov av förskoleplatser.  
Eftersom tiden är knapp innan förskolan behöver stå klar så har förvaltningen valt att söka 
bygglov på två alternativa platser för en modulbyggd förskolebyggnad för att minska risken 
för att inte hinna färdigställa till hösten 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 - i investeringsplanen finns 30 mnkr 
avsatt 2018, samt 5 mnkr 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med 
kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Investeringskalkyl upprättas när medel söks för byggnation. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 5,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ny förskola i centralorten i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 5,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör projektering av en ny förskola i centralorten med syfte att tillgodose 
framtida behov av förskoleplatser.  
 
Tillväxten i Ulricehamns kommun är hög och prognoser visar på ökat behov av 
förskoleplatser. Behovet av förskoleplatser är störst i centralorten och för att möta behovet 
krävs att kapaciteten utökas. 
 
Detaljplaner som tillåter förskola finns på två ställen i centralorten. Vid Wallenqvistgatan och 
öster om Ulricehamns resurscenter. Eftersom tiden är knapp innan förskolan bör stå klar så 
har förvaltningen valt att söka bygglov på de båda alternativa platserna för att minska risken 
för att inte hinna färdigställa till hösten 2019. Projekteringen, som avser en modulbyggd 
förskolebyggnad, omfattar därför två alternativa platser och blir något dyrare än normalt. 
Projekteringen omfattar bland annat lekyta, grundläggning, parkeringar, utvändiga förråd, 
anslutningsvägar mm. Den plats som inte väljs i ett första läge kan vara aktuell att använda 
till nästa förskola i centralorten. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för ny förskola i centralorten i 
investeringsbudgeten för 2018. Investeringskalkyl upprättas när medel söks för byggnation. 
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 - i investeringsplanen finns 30 mnkr 
avsatt 2018, samt 5 mnkr 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med 
kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-05-28 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad till 
centralarkiv 
Dnr 2017/507 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för nytt centralarkiv, 4,8 mnkr. Investeringen 
möjliggör att ersätta arkivet i f d Tingshuset med ett nytt arkiv som uppfyller kraven för 
arkivlokaler. 
 
Idag förvaras de flesta av kommunens handlingar i f d Tingshuset. Med ledning av att 
lokalerna inte uppfyller kraven för arkiv och att fastigheten skall avyttras (KS 2016-09-08 § 
231), har verksamhet fastighet undersökt möjligheten att genom ombyggnation skapa ett nytt 
arkiv på Ulricehamns Resurscenter (URC). 
 
Tack vare omflyttningar vid URC skapas möjlighet att bygga ett enhetligt arkiv med ett 
tillhörande mottagningsrum. Lösningen ger kommunen 640 löpmeter hyllor samt skåp för 
förvaring av film eller liknande.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (totalt 4,8 mnkr, varav 1,8 mnkr är 
ombudgeterade medel från 2017 års investeringsbudget). Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-24 från servicechef 
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för ombyggnad till centralarkiv 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för nytt centralarkiv, 4,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Centralarkiv i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-24 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
ombyggnad till centralarkiv 
Diarienummer 2017/507, löpnummer 1423/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för nytt centralarkiv, 4,8 mnkr. Investeringen 
möjliggör att ersätta arkivet i f d Tingshuset med ett nytt arkiv som uppfyller kraven för 
arkivlokaler. 
 
Idag förvaras de flesta av kommunens handlingar i f d Tingshuset. Med ledning av att 
lokalerna inte uppfyller kraven för arkiv och att fastigheten skall avyttras (KS 2016-09-08 § 
231), har verksamhet fastighet undersökt möjligheten att genom ombyggnation skapa ett nytt 
arkiv på Ulricehamns Resurscenter (URC). 
 
Tack vare omflyttningar vid URC skapas möjlighet att bygga ett enhetligt arkiv med ett 
tillhörande mottagningsrum. Lösningen ger kommunen 640 löpmeter hyllor samt skåp för 
förvaring av film eller liknande.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (totalt 4,8 mnkr, varav 1,8 mnkr är 
ombudgeterade medel från 2017 års investeringsbudget). Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för nytt centralarkiv, 4,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Centralarkiv i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för nytt centralarkiv, 4,8 mnkr. Investeringen 
möjliggör att ersätta arkivet i f d Tingshuset med ett nytt arkiv som uppfyller kraven för 
arkivlokaler. 
 
I RA-FS 2013:4, Riksarkivets författningssamling, kan man läsa om grundläggande 
skyddskrav och allmänna råd, om arkivlokaler. Där står bland annat att arkivlokalerna ska 
skydda handlingarna mot: 

- vatten och skadlig fukt 
- brand, brandgaser och skadlig upphettning 
- skadligt klimat- och miljöpåverkan 

 
Idag förvaras de flesta av kommunens handlingar i f d Tingshuset. Med ledning av att 
lokalerna inte uppfyller kraven för arkiv och att fastigheten skall avyttras (KS 2016-09-08 § 
231), har verksamhet fastighet undersökt möjligheten att genom ombyggnation skapa ett nytt 
arkiv på Ulricehamns Resurscenter (URC). 
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Tack vare omflyttningar vid URC skapas möjlighet att bygga ett enhetligt arkiv med ett 
tillhörande mottagningsrum. Lösningen ger kommunen 640 löpmeter hyllor samt skåp för 
förvaring av film eller liknande.  
 
I projekteringen har stor hänsyn tagits till råden i RA-FS 2013:4. Brandkrav uppfylls och 
ventilationsanläggningen är projekterad att hålla optimal temperatur och fuktighet för 
pappersarkivering.  
 
I samband med att den befintliga högspänningen skulle flyttas ut, förflyttades också kablar i 
golvet från det rummet som föreslås bli arkiv. Detta för att skydda arkivet så långt det går 
mot magnetiska fält då dessa kan påverka filmer och fotoprodukter. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Centralarkiv i investeringsbudgeten för 
2018 (totalt 4,8 mnkr, varav 1,8 mnkr är ombudgeterade medel från 2017 års 
investeringsbudget). 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (totalt 4,8 mnkr, varav 1,8 mnkr är 
ombudgeterade medel från 2017 års investeringsbudget). Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för ombyggnad till centralarkiv 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  

 
 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 48 445

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 2
Beräknad avskrivningstid: 33 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Centralarkiv 4 800
Objektnummer:

5 716

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

4 800 4 800
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 4 800 0 0 0 0 0 4 800

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 145 145 145 145 145 145 873
Internränta 82 79 77 74 72 69 453
Summa kapitalkostnader 227 225 222 220 217 215 1 325
Summa kostnader 227 225 222 220 217 215 1 325
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 227 225 222 220 217 215 1 325

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

Ansökan om investeringsmedel för 
energieffektiviseringar 2018 
Dnr 2018/241 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att genomföra energieffektiviserande 
åtgärder, 0,75 mnkr. Investeringen möjliggör att byta ut befintlig gammal ytterbelysning till 
modern LED-belysning vid kommunens verksamhetslokaler. 
Merparten av kommunens ytterbelysning på till exempel skolgårdar är i dag bestyckade med 
kvicksilverlampor. Dessa skall av miljö- och energieffektivitetsskäl fasas ut i enlighet med 
EU-direktiv. 
 
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. 
Investeringen beräknas innebära sänkta driftkostnader, vilket kommer att beaktas i budget 
2019. 
  
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-12 från servicechef 
2 Investeringskalkyl energieffektiviseringar 2018 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för energieffektiviseringar 2018, 0,75 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten 
för 2018. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-12 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
energieffektiviseringar 2018 
Diarienummer 2018/241, löpnummer 1422/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att genomföra energieffektiviserande 
åtgärder, 0,75 mnkr. Investeringen möjliggör att byta ut befintlig gammal ytterbelysning till 
modern LED-belysning vid kommunens verksamhetslokaler. 
Merparten av kommunens ytterbelysning på till exempel skolgårdar är i dag bestyckade med 
kvicksilverlampor. Dessa skall av miljö- och energieffektivitetsskäl fasas ut i enlighet med 
EU-direktiv. 
 
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. 
Investeringen beräknas innebära sänkta driftkostnader, vilket kommer att beaktas i budget 
2019. 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för energieffektiviseringar 2018, 0,75 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 
2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att genomföra energieffektiviserande 
åtgärder, 0,75 mnkr. Investeringen möjliggör att byta ut befintlig gammal ytterbelysning till 
modern LED-belysning vid kommunens verksamhetslokaler. 
 
Merparten av kommunens ytterbelysning på till exempel skolgårdar är i dag bestyckade med 
kvicksilverlampor. Dessa skall av miljö- och energieffektivitetsskäl fasas ut i enlighet med 
EU-direktiv. Detta medför i de flesta fall att hela armaturerna måste bytas ut för att fungera 
ihop med nya ljuskällor. De ljuskällor förvaltningen avser använda är av typen LED, det vill 
säga teknik med lysdioder. Dessa har betydligt bättre energieffektivitet vilket medför en 
betydande energibesparing under dess tekniska livslängd. LED-lampor har dessutom mycket 
lång teoretisk livslängd vilket medför minskade kostnader för underhåll.  
Beräknad återbetalningstid för åtgärden är åtta år genom energibesparing.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2018. 
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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. 
Investeringen beräknas innebära sänkta driftkostnader, vilket kommer att beaktas i budget 
2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl energieffektiviseringar 2018 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

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

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

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

Alla 750
Objektnummer:

Alla

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

750 750
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 750 0 0 0 0 0 750

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 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -540
Avskrivningar 23 23 23 23 23 23 136
Internränta 13 12 12 12 11 11 71
Summa kapitalkostnader 35 35 35 34 34 34 207
Summa kostnader -55 -55 -55 -56 -56 -56 -333
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto -55 -55 -55 -56 -56 -56 -333

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Årlig uppskattad besparing i dagens elpris, 90 tkr



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

Avslås T SEK / ÅR:

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-05-28 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för 
kameraövervakning 
Dnr 2018/317 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för kameraövervakning vid Bogesundsskolan, 
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan, 0,9 mnkr. Investeringsanslaget möjliggör inköp av 
kamerautrustning, installation och drift. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 – förvaltningen föreslår att medel 
anvisas från anslaget för ”ej kända projekt”.  Kompensation för kapitalkostnader hanteras i 
enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga 
driftkostnadskonsekvenser förväntas i övrigt. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-27 från barn- och utbildningschef 
2 investeringskalkyl övervakningskameror 
3 Ansökan om kameraövervakning Bogesundsskolan 
4 Ansökan om kameraövervakning Stenbocksskolan 
5 Ansökan om kameraövervakning Ätradalsskolan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för kameraövervakning vid Bogesundsskolan, Stenbocksskolan och 
Ätradalsskolan, 0,9 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-27 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
kameraövervakning 
Diarienummer 2018/317, löpnummer 1858/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för kameraövervakning vid Bogesundsskolan, 
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan, 0,9 mnkr. Investeringsanslaget möjliggör inköp av 
kamerautrustning, installation och drift. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 – förvaltningen föreslår att medel 
anvisas från anslaget för ”ej kända projekt”.  Kompensation för kapitalkostnader hanteras i 
enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga 
driftkostnadskonsekvenser förväntas i övrigt. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för kameraövervakning vid Bogesundsskolan, Stenbocksskolan och 
Ätradalsskolan, 0,9 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i 
investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för kameraövervakning vid Bogesundsskolan, 
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan, 0,9 mnkr. Investeringsanslaget möjliggör inköp av 
kamerautrustning, installation och drift. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns ej avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. Inga tillkommande driftkostnadskonsekvenser i övrigt. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt 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 – förvaltningen föreslår att medel 
anvisas från anslaget för ”ej kända projekt”.  Kompensation för kapitalkostnader hanteras i 
enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga 
driftkostnadskonsekvenser förväntas i övrigt. 
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Beslutsunderlag 

1 investeringskalkyl övervakningskameror 
2 Ansökan om kameraövervakning 

Bogesundsskolan 
3 Ansökan om kameraövervakning 

Stenbocksskolan 
4 Ansökan om kameraövervakning 

Ätradalsskolan 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Niklas Anemo 
Barn- och utbildningschef Ekonomichef 
  
  

 

Gunnar Scorénius 
Utredare 
Sektor lärande 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Elisabeth Johansson Grundskola

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

Inköp av övervakningskameror 900
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

900 900
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 900 0 0 0 0 0 900

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 90 90 90 90 90 90 540
Internränta 15 14 12 11 9 8 69
Summa kapitalkostnader 105 104 102 101 99 98 609
Summa kostnader 105 104 102 101 99 98 609
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 105 104 102 101 99 98 609

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Inga tillkommande driftkostnader förutom kapitalkostnaderna.



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:



 

ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING  

  

 
Adressen till Länsstyrelsen framgår av 
informationsbladet 

 
 
 
Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till 
Länsstyrelsen. 
 
Viktig information 
• En övervakningskamera får inte sättas upp före beslut om tillstånd lämnats. 
• Ansökningsavgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas. Betalas inte avgiften kommer ansökan att avvisas (se tillhörande 

informationsblad för kontouppgifter och olika avgiftsnivåer). 
 
Obligatoriska bilagor som ska inges med en ansökan om kameraövervakning  
1. Ritning (helst skalenlig) som åskådliggör övervakningsområdet, varje kameras beteckning, placering, exakta upptagningsområde 

samt upptagningsområde som döljs eller avskärmas vid bildvisning.  
2. Förteckning över hur varje kamera är uppsatt, vad varje kamera övervakar, syftet med varje kamera, varje kameras brännvidd och 

möjlighet till fjärrstyrning (rörlighet och zoom). Exempel: Kamera 1 är monterad på fasad 2,5 meter ovan mark och övervakar 
garageport i brottsförebyggande syfte. Kameran är fast och har rörlig optik (brännvidd 2,8-5,8 mm).  

3. Underlag som styrker att övervakningsområdet är en särskilt brottsutsatt plats eller en plats där olyckor förekommer. Det kan göras 
genom polisanmälningar eller egna sammanställningar. 

4. Avser ansökan en arbetsplats ska yttrande om övervakningen bifogas från skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som 
företräder de anställda. (Yttrandet kan inte inges av person som företräder sökanden). 

 
Sökande  
(Juridisk eller fysisk person) 
 
Namn och adressuppgift på företaget 
eller personen som tillståndet ska 
utfärdas på och som ska bedriva 
övervakningen 

Namn 
 

Person- eller organisationsnummer Telefon (Även riktnummer) 

Utdelningsadress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

 
Om annan än sökanden sköter 
eller tar del av övervakningen 
 
Namn och adressuppgift på företaget 
som sköter eller tar del av 
övervakningen på uppdrag av 
tillståndsinnehavaren, t.ex. en 
larmcentral eller ett bevakningsföretag. 
(Om olika fysiska eller juridiska 
personer självständigt bedriver 
kameraövervakning med samma 
utrustning bör var och en ansöka om 
 tillstånd för sin användning). 

Namn  
 

Organisationsnummer Telefon (Även riktnummer) 

Utdelningsadress 

 
Postnummer 
 

Ort 
 

Besöksadress (OBS ej Box-adress) 

 

830102-001
Maskinskriven text
211



 
På vilket sätt sköter eller tar 
annan del av övervakningen? 
 
Exempel på hur annan än 
tillståndshavaren sköter eller ta del av 
övervakningen är när bild överförs till 
och lagras hos en larmcentral eller när 
bild överförs till vaktbolag vid utlöst 
larm. 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

 
Kameraplats  
 
Den adress där 
övervakningsutrustningen ska sättas upp.  

Besöksadress (OBS ej box-adress) 

 
Postnummer Ort 

 

Kontaktperson 
 
Den person som Länsstyrelsen kan 
kontakta för frågor eller som på plats 
kan visa övervakningsutrustningen vid 
oanmäld tillsyn. 

Kontaktperson (För- och efternamn) 

Telefon (Även riktnummer) 
 

Kommun 
 

 
Vad är syftet med 
kameraövervakningen? 
 
Kameraövervakning är främst 
avsedd för att förebygga brott, förhindra 
olyckor eller därmed jämförliga 
ändamål.  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Vilka alternativa åtgärder till 
kameraövervakning har 
vidtagits? 
 
Kameraövervakning får normalt inte 
vara en förstahandsåtgärd, därför ska 
andra åtgärder vidtagits innan tillstånd 
till kameraövervakning lämnas t.ex. lås, 
staket, belysning, larm, väktare, m.m. 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Varför kan syftet med 
kameraövervakningen inte 
tillgodoses på andra sätt än 
med kameraövervakning? 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Har brott begåtts, eller olyckor 
inträffat, på den plats som ska 
övervakas?  
 
(Om ja ange vad som inträffat och 
hur ofta det skett) 
 
Eftersom kameraövervakning 
främst är avsedd för att förebygga brott, 
förhindra olyckor eller därmed 
jämförliga ändamål, är det viktigt att 
redovisa sådana händelser. Det gäller i 
synnerhet vid ansökan om inspelning 
och ljudupptagning. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 



 
Ange vilka kameror som är 
fasta respektive rörliga  
 
(Ange varje kameras beteckning) 
 
En rörlig kamera kan ändra 
upptagningsområde, t.ex. genom att 
vridas. Motsatsen är en fast kamera. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, andra punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Ange kamerornas brännvidd  
 
(Ange varje kameras beteckning) 
 
Brännvidd anger graden av förstoring. 
Kan brännvidden varieras är optiken 
utrustad med zoomfunktion (rörlig 
optik) eller manuellt inställbar optik. 
Motsatsen är fast optik. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, andra punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Döljs eller avskärmas delar av 
upptagningsområdet vid 
bildvisning genom funktioner i 
utrustningen?  
 
(Ange varje kameras beteckning) 
 
Funktionen hindrar visning av 
förutbestämda områden, detta utan att 
kamerans position eller riktning ändras. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, första punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Mellan vilka klockslag ska 
övervakningen bedrivas? 
 
(Ange om tiden varierar mellan 
olika veckodagar och mellan olika 
kameror) 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  
Ska bild lagras?  
 
(Om ja, ange anledning)  
 
Behovet av ljudavlyssning samt 
inspelning av bilder och ljud måste 
styrkas i varje enskilt fall eftersom det 
kan medföra ett betydande 
integritetsintrång. Tillstånd till 
inspelning av bilder kan ges för särskilt 
brottsutsatta platser och tillstånd till 
avlyssning eller inspelning av ljud kan 
ges i undantagsfall. 
 
Ska ljud förmedlas eller 
lagras? 
 
(Om ja, ange anledning) 

 

 Bilder ska lagras från samtliga kameror 
 Bilder ska lagras från följande kameror: 

 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 Ljud ska förmedlas                                   Ljud ska lagras 
 
 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Ange befattning för respektive 
person som ska ha tillgång till 
lagrat material, samt hur 
materialet skyddas så att 
ingen obehörig kan komma åt 
det.  
 
Antalet personer med tillgång till lagrat 
material (fysisk åtkomst och möjlighet 
att ta del av innehållet) ska minimeras 
till det antal som behövs för att 
övervakningen ska kunna bedrivas. 
Ange vidare hur överföring sker, hur 
materialet sparas samt hur åtkomst sker.  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 



 
Hur sker upplysning om 
övervakningen? 
 
Den som bedriver övervakning är 
skyldig att på ett verksamt sätt informera 
allmänheten om detta, t.ex. genom 
skyltar som bör vara i minst A5-storlek 
(148x210 mm). Avlyssnas eller lagras 
ljud ska särskild upplysning lämnas. 
 

 Tydlig skyltning i minst A5-storlek  
 På annat verksamt sätt, ange vilket:  

 
 
 
 
 
 
 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 
Beskriv övervakningsområdet  
 
Typ av område som övervakas (t.ex. 
skolområde, industriområde eller 
parkeringsplats), vilka aktiviteter företas 
på området (t.ex. försäljning) och hur 
området är utformat (t.ex. öppna ytor, 
gångstråk samt anordnade platser för 
nöje och rekreation).  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  
Beskriv allmänhetens 
tillträdesmöjligheter till det 
övervakade området 
 
Har allmänheten obegränsat tillträde till 
området eller begränsas tillträdet i något 
avseende, exempelvis till vissa områden, 
under vissa tider eller dagar.  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  
Är övervakningsområdet en 
arbetsplats?  
 
(Om ja, bifoga obligatoriskt 
yttrande) 

 

 Övervakningsområdet är en arbetsplats 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, fjärde punkten 
Är övervakningsområdet en 
skola?  
 
(Om ja bör yttrande från 
elevorganisation eller 
föräldraförening bifogas) 

 

 

 
Övriga upplysningar som kan 
ha betydelse för 
länsstyrelsens prövning av 
ärendet 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Finns tillstånd för övervakning 
av området sedan tidigare?  
 
(Om ja, ange diarienummer och 
datum för beslutet) 
 
Avser ansökan utvidgning eller ändring 
av befintligt tillstånd ska det framgå av 
ansökningshandlingarna i vilket 
avseende det ska ske. 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

 
Underskrift  
 

Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift av sökande eller behörig firmatecknare 

 
 



 

ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING  

  

 
Adressen till Länsstyrelsen framgår av 
informationsbladet 

 
 
 
Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till 
Länsstyrelsen. 
 
Viktig information 
• En övervakningskamera får inte sättas upp före beslut om tillstånd lämnats. 
• Ansökningsavgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas. Betalas inte avgiften kommer ansökan att avvisas (se tillhörande 

informationsblad för kontouppgifter och olika avgiftsnivåer). 
 
Obligatoriska bilagor som ska inges med en ansökan om kameraövervakning  
1. Ritning (helst skalenlig) som åskådliggör övervakningsområdet, varje kameras beteckning, placering, exakta upptagningsområde 

samt upptagningsområde som döljs eller avskärmas vid bildvisning.  
2. Förteckning över hur varje kamera är uppsatt, vad varje kamera övervakar, syftet med varje kamera, varje kameras brännvidd och 

möjlighet till fjärrstyrning (rörlighet och zoom). Exempel: Kamera 1 är monterad på fasad 2,5 meter ovan mark och övervakar 
garageport i brottsförebyggande syfte. Kameran är fast och har rörlig optik (brännvidd 2,8-5,8 mm).  

3. Underlag som styrker att övervakningsområdet är en särskilt brottsutsatt plats eller en plats där olyckor förekommer. Det kan göras 
genom polisanmälningar eller egna sammanställningar. 

4. Avser ansökan en arbetsplats ska yttrande om övervakningen bifogas från skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som 
företräder de anställda. (Yttrandet kan inte inges av person som företräder sökanden). 

 
Sökande  
(Juridisk eller fysisk person) 
 
Namn och adressuppgift på företaget 
eller personen som tillståndet ska 
utfärdas på och som ska bedriva 
övervakningen 

Namn 
 

Person- eller organisationsnummer Telefon (Även riktnummer) 

Utdelningsadress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

 
Om annan än sökanden sköter 
eller tar del av övervakningen 
 
Namn och adressuppgift på företaget 
som sköter eller tar del av 
övervakningen på uppdrag av 
tillståndsinnehavaren, t.ex. en 
larmcentral eller ett bevakningsföretag. 
(Om olika fysiska eller juridiska 
personer självständigt bedriver 
kameraövervakning med samma 
utrustning bör var och en ansöka om 
 tillstånd för sin användning). 

Namn  
 

Organisationsnummer Telefon (Även riktnummer) 

Utdelningsadress 

 
Postnummer 
 

Ort 
 

Besöksadress (OBS ej Box-adress) 

 



 
På vilket sätt sköter eller tar 
annan del av övervakningen? 
 
Exempel på hur annan än 
tillståndshavaren sköter eller ta del av 
övervakningen är när bild överförs till 
och lagras hos en larmcentral eller när 
bild överförs till vaktbolag vid utlöst 
larm. 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

 
Kameraplats  
 
Den adress där 
övervakningsutrustningen ska sättas upp.  

Besöksadress (OBS ej box-adress) 

 
Postnummer Ort 

 

Kontaktperson 
 
Den person som Länsstyrelsen kan 
kontakta för frågor eller som på plats 
kan visa övervakningsutrustningen vid 
oanmäld tillsyn. 

Kontaktperson (För- och efternamn) 

Telefon (Även riktnummer) 
 

Kommun 
 

 
Vad är syftet med 
kameraövervakningen? 
 
Kameraövervakning är främst 
avsedd för att förebygga brott, förhindra 
olyckor eller därmed jämförliga 
ändamål.  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Vilka alternativa åtgärder till 
kameraövervakning har 
vidtagits? 
 
Kameraövervakning får normalt inte 
vara en förstahandsåtgärd, därför ska 
andra åtgärder vidtagits innan tillstånd 
till kameraövervakning lämnas t.ex. lås, 
staket, belysning, larm, väktare, m.m. 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Varför kan syftet med 
kameraövervakningen inte 
tillgodoses på andra sätt än 
med kameraövervakning? 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Har brott begåtts, eller olyckor 
inträffat, på den plats som ska 
övervakas?  
 
(Om ja ange vad som inträffat och 
hur ofta det skett) 
 
Eftersom kameraövervakning 
främst är avsedd för att förebygga brott, 
förhindra olyckor eller därmed 
jämförliga ändamål, är det viktigt att 
redovisa sådana händelser. Det gäller i 
synnerhet vid ansökan om inspelning 
och ljudupptagning. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 



 
Ange vilka kameror som är 
fasta respektive rörliga  
 
(Ange varje kameras beteckning) 
 
En rörlig kamera kan ändra 
upptagningsområde, t.ex. genom att 
vridas. Motsatsen är en fast kamera. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, andra punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Ange kamerornas brännvidd  
 
(Ange varje kameras beteckning) 
 
Brännvidd anger graden av förstoring. 
Kan brännvidden varieras är optiken 
utrustad med zoomfunktion (rörlig 
optik) eller manuellt inställbar optik. 
Motsatsen är fast optik. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, andra punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Döljs eller avskärmas delar av 
upptagningsområdet vid 
bildvisning genom funktioner i 
utrustningen?  
 
(Ange varje kameras beteckning) 
 
Funktionen hindrar visning av 
förutbestämda områden, detta utan att 
kamerans position eller riktning ändras. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, första punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Mellan vilka klockslag ska 
övervakningen bedrivas? 
 
(Ange om tiden varierar mellan 
olika veckodagar och mellan olika 
kameror) 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  
Ska bild lagras?  
 
(Om ja, ange anledning)  
 
Behovet av ljudavlyssning samt 
inspelning av bilder och ljud måste 
styrkas i varje enskilt fall eftersom det 
kan medföra ett betydande 
integritetsintrång. Tillstånd till 
inspelning av bilder kan ges för särskilt 
brottsutsatta platser och tillstånd till 
avlyssning eller inspelning av ljud kan 
ges i undantagsfall. 
 
Ska ljud förmedlas eller 
lagras? 
 
(Om ja, ange anledning) 

 

 Bilder ska lagras från samtliga kameror 
 Bilder ska lagras från följande kameror: 

 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 Ljud ska förmedlas                                   Ljud ska lagras 
 
 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Ange befattning för respektive 
person som ska ha tillgång till 
lagrat material, samt hur 
materialet skyddas så att 
ingen obehörig kan komma åt 
det.  
 
Antalet personer med tillgång till lagrat 
material (fysisk åtkomst och möjlighet 
att ta del av innehållet) ska minimeras 
till det antal som behövs för att 
övervakningen ska kunna bedrivas. 
Ange vidare hur överföring sker, hur 
materialet sparas samt hur åtkomst sker.  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 



 
Hur sker upplysning om 
övervakningen? 
 
Den som bedriver övervakning är 
skyldig att på ett verksamt sätt informera 
allmänheten om detta, t.ex. genom 
skyltar som bör vara i minst A5-storlek 
(148x210 mm). Avlyssnas eller lagras 
ljud ska särskild upplysning lämnas. 
 

 Tydlig skyltning i minst A5-storlek  
 På annat verksamt sätt, ange vilket:  

 
 
 
 
 
 
 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 
Beskriv övervakningsområdet  
 
Typ av område som övervakas (t.ex. 
skolområde, industriområde eller 
parkeringsplats), vilka aktiviteter företas 
på området (t.ex. försäljning) och hur 
området är utformat (t.ex. öppna ytor, 
gångstråk samt anordnade platser för 
nöje och rekreation).  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  
Beskriv allmänhetens 
tillträdesmöjligheter till det 
övervakade området 
 
Har allmänheten obegränsat tillträde till 
området eller begränsas tillträdet i något 
avseende, exempelvis till vissa områden, 
under vissa tider eller dagar.  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  
Är övervakningsområdet en 
arbetsplats?  
 
(Om ja, bifoga obligatoriskt 
yttrande) 

 

 Övervakningsområdet är en arbetsplats 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, fjärde punkten 
Är övervakningsområdet en 
skola?  
 
(Om ja bör yttrande från 
elevorganisation eller 
föräldraförening bifogas) 

 

 

 
Övriga upplysningar som kan 
ha betydelse för 
länsstyrelsens prövning av 
ärendet 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Finns tillstånd för övervakning 
av området sedan tidigare?  
 
(Om ja, ange diarienummer och 
datum för beslutet) 
 
Avser ansökan utvidgning eller ändring 
av befintligt tillstånd ska det framgå av 
ansökningshandlingarna i vilket 
avseende det ska ske. 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

 
Underskrift  
 

Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift av sökande eller behörig firmatecknare 

 
 



 

ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING  

  

 
Adressen till Länsstyrelsen framgår av 
informationsbladet 

 
 
 
Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till 
Länsstyrelsen. 
 
Viktig information 
• En övervakningskamera får inte sättas upp före beslut om tillstånd lämnats. 
• Ansökningsavgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas. Betalas inte avgiften kommer ansökan att avvisas (se tillhörande 

informationsblad för kontouppgifter och olika avgiftsnivåer). 
 
Obligatoriska bilagor som ska inges med en ansökan om kameraövervakning  
1. Ritning (helst skalenlig) som åskådliggör övervakningsområdet, varje kameras beteckning, placering, exakta upptagningsområde 

samt upptagningsområde som döljs eller avskärmas vid bildvisning.  
2. Förteckning över hur varje kamera är uppsatt, vad varje kamera övervakar, syftet med varje kamera, varje kameras brännvidd och 

möjlighet till fjärrstyrning (rörlighet och zoom). Exempel: Kamera 1 är monterad på fasad 2,5 meter ovan mark och övervakar 
garageport i brottsförebyggande syfte. Kameran är fast och har rörlig optik (brännvidd 2,8-5,8 mm).  

3. Underlag som styrker att övervakningsområdet är en särskilt brottsutsatt plats eller en plats där olyckor förekommer. Det kan göras 
genom polisanmälningar eller egna sammanställningar. 

4. Avser ansökan en arbetsplats ska yttrande om övervakningen bifogas från skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som 
företräder de anställda. (Yttrandet kan inte inges av person som företräder sökanden). 

 
Sökande  
(Juridisk eller fysisk person) 
 
Namn och adressuppgift på företaget 
eller personen som tillståndet ska 
utfärdas på och som ska bedriva 
övervakningen 

Namn 
 

Person- eller organisationsnummer Telefon (Även riktnummer) 

Utdelningsadress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

 
Om annan än sökanden sköter 
eller tar del av övervakningen 
 
Namn och adressuppgift på företaget 
som sköter eller tar del av 
övervakningen på uppdrag av 
tillståndsinnehavaren, t.ex. en 
larmcentral eller ett bevakningsföretag. 
(Om olika fysiska eller juridiska 
personer självständigt bedriver 
kameraövervakning med samma 
utrustning bör var och en ansöka om 
 tillstånd för sin användning). 

Namn  
 

Organisationsnummer Telefon (Även riktnummer) 

Utdelningsadress 

 
Postnummer 
 

Ort 
 

Besöksadress (OBS ej Box-adress) 
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På vilket sätt sköter eller tar 
annan del av övervakningen? 
 
Exempel på hur annan än 
tillståndshavaren sköter eller ta del av 
övervakningen är när bild överförs till 
och lagras hos en larmcentral eller när 
bild överförs till vaktbolag vid utlöst 
larm. 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

 
Kameraplats  
 
Den adress där 
övervakningsutrustningen ska sättas upp.  

Besöksadress (OBS ej box-adress) 

 
Postnummer Ort 

 

Kontaktperson 
 
Den person som Länsstyrelsen kan 
kontakta för frågor eller som på plats 
kan visa övervakningsutrustningen vid 
oanmäld tillsyn. 

Kontaktperson (För- och efternamn) 

Telefon (Även riktnummer) 
 

Kommun 
 

 
Vad är syftet med 
kameraövervakningen? 
 
Kameraövervakning är främst 
avsedd för att förebygga brott, förhindra 
olyckor eller därmed jämförliga 
ändamål.  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Vilka alternativa åtgärder till 
kameraövervakning har 
vidtagits? 
 
Kameraövervakning får normalt inte 
vara en förstahandsåtgärd, därför ska 
andra åtgärder vidtagits innan tillstånd 
till kameraövervakning lämnas t.ex. lås, 
staket, belysning, larm, väktare, m.m. 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Varför kan syftet med 
kameraövervakningen inte 
tillgodoses på andra sätt än 
med kameraövervakning? 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Har brott begåtts, eller olyckor 
inträffat, på den plats som ska 
övervakas?  
 
(Om ja ange vad som inträffat och 
hur ofta det skett) 
 
Eftersom kameraövervakning 
främst är avsedd för att förebygga brott, 
förhindra olyckor eller därmed 
jämförliga ändamål, är det viktigt att 
redovisa sådana händelser. Det gäller i 
synnerhet vid ansökan om inspelning 
och ljudupptagning. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 



 
Ange vilka kameror som är 
fasta respektive rörliga  
 
(Ange varje kameras beteckning) 
 
En rörlig kamera kan ändra 
upptagningsområde, t.ex. genom att 
vridas. Motsatsen är en fast kamera. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, andra punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Ange kamerornas brännvidd  
 
(Ange varje kameras beteckning) 
 
Brännvidd anger graden av förstoring. 
Kan brännvidden varieras är optiken 
utrustad med zoomfunktion (rörlig 
optik) eller manuellt inställbar optik. 
Motsatsen är fast optik. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, andra punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Döljs eller avskärmas delar av 
upptagningsområdet vid 
bildvisning genom funktioner i 
utrustningen?  
 
(Ange varje kameras beteckning) 
 
Funktionen hindrar visning av 
förutbestämda områden, detta utan att 
kamerans position eller riktning ändras. 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, första punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Mellan vilka klockslag ska 
övervakningen bedrivas? 
 
(Ange om tiden varierar mellan 
olika veckodagar och mellan olika 
kameror) 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  
Ska bild lagras?  
 
(Om ja, ange anledning)  
 
Behovet av ljudavlyssning samt 
inspelning av bilder och ljud måste 
styrkas i varje enskilt fall eftersom det 
kan medföra ett betydande 
integritetsintrång. Tillstånd till 
inspelning av bilder kan ges för särskilt 
brottsutsatta platser och tillstånd till 
avlyssning eller inspelning av ljud kan 
ges i undantagsfall. 
 
Ska ljud förmedlas eller 
lagras? 
 
(Om ja, ange anledning) 

 

 Bilder ska lagras från samtliga kameror 
 Bilder ska lagras från följande kameror: 

 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 Ljud ska förmedlas                                   Ljud ska lagras 
 
 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten  
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

Ange befattning för respektive 
person som ska ha tillgång till 
lagrat material, samt hur 
materialet skyddas så att 
ingen obehörig kan komma åt 
det.  
 
Antalet personer med tillgång till lagrat 
material (fysisk åtkomst och möjlighet 
att ta del av innehållet) ska minimeras 
till det antal som behövs för att 
övervakningen ska kunna bedrivas. 
Ange vidare hur överföring sker, hur 
materialet sparas samt hur åtkomst sker.  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 



 
Hur sker upplysning om 
övervakningen? 
 
Den som bedriver övervakning är 
skyldig att på ett verksamt sätt informera 
allmänheten om detta, t.ex. genom 
skyltar som bör vara i minst A5-storlek 
(148x210 mm). Avlyssnas eller lagras 
ljud ska särskild upplysning lämnas. 
 

 Tydlig skyltning i minst A5-storlek  
 På annat verksamt sätt, ange vilket:  

 
 
 
 
 
 
 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  

 
Beskriv övervakningsområdet  
 
Typ av område som övervakas (t.ex. 
skolområde, industriområde eller 
parkeringsplats), vilka aktiviteter företas 
på området (t.ex. försäljning) och hur 
området är utformat (t.ex. öppna ytor, 
gångstråk samt anordnade platser för 
nöje och rekreation).  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  
Beskriv allmänhetens 
tillträdesmöjligheter till det 
övervakade området 
 
Har allmänheten obegränsat tillträde till 
området eller begränsas tillträdet i något 
avseende, exempelvis till vissa områden, 
under vissa tider eller dagar.  
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt  
Är övervakningsområdet en 
arbetsplats?  
 
(Om ja, bifoga obligatoriskt 
yttrande) 

 

 Övervakningsområdet är en arbetsplats 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, fjärde punkten 
Är övervakningsområdet en 
skola?  
 
(Om ja bör yttrande från 
elevorganisation eller 
föräldraförening bifogas) 

 

 

 
Övriga upplysningar som kan 
ha betydelse för 
länsstyrelsens prövning av 
ärendet 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Finns tillstånd för övervakning 
av området sedan tidigare?  
 
(Om ja, ange diarienummer och 
datum för beslutet) 
 
Avser ansökan utvidgning eller ändring 
av befintligt tillstånd ska det framgå av 
ansökningshandlingarna i vilket 
avseende det ska ske. 
 Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

 
Underskrift  
 

Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift av sökande eller behörig firmatecknare 
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Planprioriteringslista hösten 2018 
Dnr 2018/52 
 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering av 
planprogram. Listan skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus 
som skall finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens 
övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för 
tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att 
möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som 
lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i vår 
bedömning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-03 från samhällsbyggnadschef 
2 Följebrev Planprioriteringslista hösten 2018 
3 Planprioriteringslista hösten 2018 
4 Översiktskarta planprioritering utanför centralorten 
5 Översiktskarta planprioritering Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplaner för Ny skola F-6 
Ulricehamn, ny skola 7–9 i Ulricehamn samt nytt äldreboende i Ulricehamn.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-03 

Tjänsteskrivelse Planprioriteringslista hösten 2018 
Diarienummer 2018/52, löpnummer 1820/2018 
 
Sammanfattning 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering av 
planprogram. Listan skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus 
som skall finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens 
övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för 
tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att 
möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som 
lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i vår 
bedömning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta 
planarbete. 
 
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplaner för Ny skola F-6 
Ulricehamn, ny skola 7–9 i Ulricehamn samt nytt äldreboende i Ulricehamn.  
 
 
Ärendet 
Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering av 
planprogram. Listan skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus 
som skall finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens 
övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för 
tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att 
möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Detta innebär 
att kommunen i sin interna planering måste prioritera detaljplaner som säkerställer behoven 
för skolan och omsorgerna. Nuvarande situation kring kommunalt markinnehav och 
kommunens lokalförsörjningsplan, gör att en del andra uppdrag får en lägre prioritet. Planer 
som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i 
vår bedömning.  
 
Beslutsunderlag 

1 Följebrev Planprioriteringslista hösten 2018 
2 Planprioriteringslista hösten 2018 
3 Översiktskarta planprioritering utanför 

centralorten 
4 Översiktskarta planprioritering Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Enhetschef planenheten   
 

Sebastian Olofsson Pär Norgren 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
 Planenheten 
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Miljö och samhällsbyggnad

 

 
 
 
 
 
Planprioriteringslista för hösten 2018 
 
Planprioriteringslistan utgör underlag för prioritering av detaljplaner, planprogram och 
upphävande av tomträtter. Listan skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det 
huvudfokus som skall finnas i det dagliga arbetet.  
 
Listan visar dels pågående och planerade uppdrag samt även hur prioriteten på uppdraget kan 
ha förändrats i förhållande till föregående beslut om prioritering.  
 
Planuppdragen har olika huvudsyften och en färgmarkering i listan visualiserar detta. 
Naturligtvis kan sedan ett planområde innehålla flertalet syften. 
 
Gult = bostäder 
Rött = vård / skola 
Grått = trafik /gata 
Blått = industri 
Brunt = centrum 
Grönt = park / fritidsområde 
 
Förslag på tillkommande uppdrag 
Då kommunen har ett stort och förhållandevis omedelbart behov av lokaler för skolor och 
omsorg i Ulricehamn kan det komma att krävas ett eller flera prioriterade detaljplaner med 
kort uppstarts tid, varför förvaltningen föreslår uppdrag för detta. Platserna är inte klara 
förnärvarande utan lokalisering får ingå i uppdragen. Ny skola F-6 Ulricehamn, ny skola 7–9 
Ulricehamn samt äldreboende Ulricehamn. 
 
Nya uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har 3 uppdrag tillkommit. 
Sågen 1, utveckling av befintlig industri. 
Varnums-Guntorp 3:39, Bostäder. 
Härstorp 5:12, Bostäder. 
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Avbrutna uppdrag 
Inga uppdrag föreslås tas bort för närvarande.  
 
Genomförda uppdrag 
Sedan föregående planprioriteringslista har 5 uppdrag genomförts. 
 
Adjunkten 7, industri till bostäder 
Holmared 1:25, möjlighet för industri att utvecklas. 
Vegby 4:170, Möjlighet för industri att utvecklas. 
Läraren 11, industri till bostäder, dock är planen överklagad. 
Upphävande av tomtindelningar, Underlättande av fastighetsbildning i ett flertal äldre planer. 
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Pär Norgren 
Samhällsbyggnadschef Vik. enhetschef 
 Planenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 



 Planprioritering hösten 2018 Dpl = Detaljplan
Upph = Upphävande av dpl U = Kostnad utreds i planarbetet
Planp = Planprogram 0= Ingen kostnad för kommunen
Antal lägenheter eller antal tomter är uppskattade och inte garanterade, ju tidgare i processen desto oklarare.

Var Formalia Kommunens kostnader Varför Vem Nuläge 2018 2019 2020

Förändring i tid sedan tidigare
planprioriteringslista PLANUPPDRAG Typ Beslut Framtaga

nde
Genomfö

rande Drift Syfte Motpart Status H V H V H

På
gå

en
de

1 Försenad 5 månader Planprogram för stadsutveckling Bronäs etc. Planp KS 2016-09-08 ca 400 tkr - - Inför detaljplaneprocesser Kommunen Godkännande juni 2018
2 Ingen förändring i tidplan Planprogram kv Brunnsbo o Fiskebacken Planp KS 2016-09-08 ca 100 tkr - - Inför detaljplaneprocesser Kommunen Godkännande hösten 2018
3 Senarelagd 2 månader Bogesund 1:40 m fl "Handelsträdgården" Dpl KS 2012-10-08 760 tkr 2,4 mnkr 52 tkr Nya bostäder, ca 24 tomter Kommunen Granskning våren 2018
4 Senarelagd ett halvår Del av Bogesund 1:230 "Bergsäter" Dpl KS 2016-09-08 ca 2 mnkr U U Nya bostäder, service, ca 100 tomter totalt för omr. Kommunen Samråd hösten 2018
5 Senarelagd ett halvår Stadsskogen 1:58, gemensam med "Bergsäter" Dpl Deleg. 2016-10-25 0 0 0 Nya bostäder, ca 100 tomter totalt för omr. Privat Samråd hösten 2019
6 Ingen förändring i tidplan Nytt VO-boende i Gällstad Dpl KS 2016-09-08 U U U Nytt äldreboende Kommunen Uppstartsmöte inom kommunen dec 2017

7 Ingen förändring i tidplan
Ny förskola Gällstad, gemensam med VO-boende Dpl KS 2016-09-08 U U U

Ny förskola Kommunen
Uppstartsmöte inom kommunen dec 2017

8 Senarelagd ett halvår Rönnåsen etapp 2 Dpl KS 2017-06-01 U U U Industrimark Kommunen Undersökningar startar under sommaren 2018
9 Senarelagd ett halvår Krämaren 4 Dpl KS 2015-09-04 0 0 0 Nya bostäder, handel, kontor, ca 30 lgh Privat Samråd sommaren 2018
10 Senarelagd ett halvår Norra Amerika 1 Dpl KS 2015-09-04 0 0 0 Nya bostäder, handel, kontor, ca 30 lgh Privat Samråd hösten 2018
11 Ingen förändring i tidplan Vist 10:24 m fl "Nytt reningsverk mm" Dpl KF 2017-01-26 0 0 0 Ny kommunal service UEAB Samråd våren 2018
12 Senarelagd ett halvtår Skansen 1 och 2 Dpl KS 2017-02-02 0 0 0 Nya bostäder, ca 130 lgh Privat Samråd sommaren 2018
13 Ingen förändring i tidplan Verkstaden 1 Dpl Deleg. 2017-10-09 0 0 0 Industrimark UEAB Samråd hösten 2018
14 Senarelagd ett och ett halvt år Grodparken Dpl KS 2016-12-01 U U U Utformning av park, gator, service mm Kommunen Uppstart hösten 2018
15 Senarelagd ett år Detaljplan Marknadsplatsen del av Bogesund 1:86 Dpl KS 2016-09-08 U U U Handel / Kontor / Bosäder Oklart Inledande arbete påbörjat
16 Senarelagd ett år Del av Bogesund 1:86 m.fl. Entré Ulricehamn Dpl KS 2016-09-08 U U U Trafiklösning Kommunen
17 Ingen förändring i tidplan Stockrosen 1 Dpl Deleg. 2017-01-04 0 0 0 Nya bostäder, ca 80 lgh STUBO Samråd maj 2018
18 Ingen förändring i tidplan Del av Vist 10:2 "UBAB" Dpl KS 2013-06-03 0 0 0 Ny industri Privat Antagande sommaren 2018
19 Senarelagd ett halvtår Australien 3, Gamla UT-huset Dpl KS 2012-03-05 0 0 0 Nya bostäder, ca 30 nya lägenheter Privat Granskning hösten 2018
20 Senarelagd ett halvår Herralyckedreven "Riksbyggen" Dpl Kommande deleg. 0 0 0 Nya bostäder, ca 35 tomter Privat Samråd vintern 2018/2019
21 Senarelagd ett halvtår Tegelbruket Daltorp "ByggArvid" Dpl KS 2017-02-06 0 0 0 Nya bostäder, ca 300 lgh Privat Samråd vintern 2018/2019
22 Ny i listan Tegelbruket 2 och 5 "Erik Larsson" Dpl Deleg. 2018-04-27 0 0 0 Nya bostäder Privat Samråd vintern 2018/2019
23 Senarelagd ett halvår Alängen 3 "Toyota" Dpl KS 2017-01-04 0 0 0 Sällanvaruhandel, möjliggöra uppställning Privat Granskning hösten 2018
24 Senarelagd ett halvår Apeln 1 Dpl Deleg. 2017-01-04 0 0 0 Rätta planen för verksamhet och utbyggnad Kommunen Antagande sommaren 2018
25 Senarelagd ett halvår Nord-Afrika 9 "Svenska kyrkan" Dpl KS 2017-04-06 0 0 0 Ändrad användning av lokaler Privat Antagande sommaren 2018
26 Senarelagd ett halvår Nord-Afrika 1, 10 mfl "Hökerum Bygg" Dpl KS 2017-06-01 0 0 0 10-15 lägenheter/Handel/Kontor Privat Samråd vintern  2018/2019
27 Ingen förändring i tidplan Resedan 5 och 8 m fl "Montesorieskolan" Dpl SMB 2014 0 0 0 Tillbyggnad skolverksamhet Privat Samråd hösten 2018
28 Ingen förändring i tidplan Slingan 1 B & B Tools Dpl KS 2012-02-06 0 0 0 Höjning av höjdbegränsning Privat Granskning hösten 2018
29 Senarelagd ett halvår Brunnsbo 6 m fl "Voten" Dpl KS 2016-12-01 0 0 0 Nya bostäder, ca 95 lgh Privat Samråd vintern 2018/2019
30 Senarelagd ett halvår Hökerum 7:7m fl Mogdens fritidshusområde Dpl KSAU 2008-05-12 ca 500 tkr U U Införa kommunalt VA mm, utöka byggrätterna Privat Samråd vinter 2018/2019
31 Senarelagd ett halvår Bogesund 1:164 Dpl Deleg. 2017-08-16 0 0 0 Bostäder Privat Samråd vintern 2018/2019
32 Ny i listan Sågen 1 Dpl Deleg. 2018-01-05 0 0 0 Utvecklingsmöjligheter för bef. industri Privat Antagande hösten 2018

Pl
an
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ad

e

33 Ny i listan Ny skola F-6 Ulricehamn Dpl Ny ca 350 elever plats oklar kommunen Lokaliseringsutredning pågår
34 Ny i listan Ny skola 7-9 Ulricehamn Dpl Ny Plats och omfattning oklar kommunen Lokaliseringsutredning pågår
35 Ny i listan Äldreboende Ulricehamn Dpl Ny ca 90 platser plats oklar kommunen Lokaliseringsutredning pågår
36 Ny i listan Varnums-Guntorp 3:39 Dpl Deleg. 2017-12-01 0 0 0 Bostäder Privat Samråd hösten 2018
37 Ny i listan Härstorp 5:12, Fotåsen Dpl KS 2018-01-08 0 0 0 Bostäder Privat Initiala utredningar påbörjas sommaren 2018
38 Ingen förändring i tidplan Varnums-Torp 1:34 Dpl Deleg. 2017-10-30 0 0 0 Bostäder Privat Samråd hösten 2018
39 Vilande Del av Bog 1:230 Kvarnryd, Hemrydsgatan Dpl KS 2014-10-06 0 0 0 Nya bostäder, ca 80 lgh STUBO Vilande
40 Senarelagd ett halvår Planprogram Järnvägsområdet Planp KS 2017-06-01 U U U Översiktlig planering inför detaljplaneirng Kommunen Samråd Vintern 2018/2019
41 Ingen förändring i tidplan Järnvägsomr delområde mellan Dpl KS 2016-09-08 U U U Fritidsområde etc. Kommunen Föregås av planprogram
42 Ingen förändring i tidplan Järnvägsomr delområde söder Dpl KS 2016-09-08 U U U Fritidsområde etc. Kommunen Föregås av planprogram
43 Senarelagd ett halvår Järnvägsomr delområde norr Dpl KS 2016-09-08 U U U Fritidsområde etc. Kommunen Föregås av planprogram
44 Senarelagd ett halvår Gällstad 1:110 Dpl KS 2017-11-02 0 0 0 Församlingsverksamhet/Bostäder Privat Samråd vintern 2018/19
45 Ingen förändring i tidplan Kina 14 "Nämndhuset" Dpl KS 2012-10-08 U U U Nya bostäder Privat Avvakta fastighetsförsäljning
46 Senarelagd ett år Ny förskola Blidsberg Dpl KS 2016-09-08 U U U Ny förskola Kommunen Plan byggstart 2022
47 Senarelagd ett och etthalvt år Planprogram för Granhagen Planp KSAU 2009-06-01 ca 500 tkr Bostäder, service, ca 500-700 tomter Kommunen Avvaktar markförvärv
48 Senarelagd ett år Del av Bog 1:253 o 1:300 vid Bäckebotomt Dpl KS 2016-09-08 U U U Nya bostäder, ca 4 tomter Kommunen
49 Ingen förändring i tidplan Delområde uppdatering 1 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 U U U Underlätta bygglov Kommunen
50 Ingen förändring i tidplan Delområde uppdatering 2 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 U U U Underlätta bygglov Kommunen
51 Ingen förändring i tidplan Delområde uppdatering 3 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 U U U Underlätta bygglov Kommunen
52 Ingen förändring i tidplan Delområde uppdatering 4 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 U U U Underlätta bygglov Kommunen
53 Ingen förändring i tidplan Delområde uppdatering 5 Dpl 1934 Dpl KS 2016-09-08 U U U Underlätta bygglov Kommunen
54 Ingen förändring i tidplan Ubbarp 8:24 "Återvinningsstation Övreskog" Dpl KS 2016-09-08 0 0 0 Ny återvinningsstation, mm UEAB
55 Ingen förändring i tidplan Del av Sanatorieskogen 1:3 m fl "Lassalyckan" Planp KS 2016-04-07 U U U Fritidsområde Kommunen
56 Ingen förändring i tidplan Del av Vegby 4:100 Dpl KS 2014-09-08 0 0 0 Bostäder ca 10 villatomter Privat Fastighetsägaren har valt att avvakta planstart
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