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Kallelse/Ärendelista 27 september 2018 
 
Nr Ärende  Dnr 
1. Information  
2. Inkomna motioner och medborgarförslag  
3. Inkomna interpellationer och frågor  
4. Svar på interpellation om översyn av tillgängligheten i kommunen för 

att kunna vistas på offentliga platser 
2018/428 

5. Revisionsrapport, Granskning av omfattning och riktlinjer för  
frivilliga bidrag 

2018/360 

6. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019 2018/460 
7. Ansökan om investeringsmedel för projektering för nya gruppbostäder 2017/506 
8. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 

Minne 2017 
2018/478 

9. Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek 2018/369 
10. Arkitekttävling för nytt stadsbibliotek, beslut om jury, juryns mandat 

och referensgrupper 
2016/761 

11. Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i 
Västra Götaland 

2018/133 

12. Avsägelser  
   

 
I tur att justera 2018-10-02 kl. 18.00:  Roger Wilhelmsson (M) och Wiktor Öberg (M) 
 Ers: Lars Holmin (M) och Bengt Andelius (KD) 
 Res: Ingemar Basth (MP) och Mattias Bengtsson (SD) 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot - eller ersättare som skall tjänstgöra i  
ledamots ställe - snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.  
Ring kansliet, tel 59 50 15 eller e-post karin.bergdahl@ulricehamn.se 
 
 
 



Information



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-08-07 

Tjänsteskrivelse Revisionsrapport, Granskning av 
omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag 
Diarienummer 2018/360, löpnummer 3073/2018 
 
Sammanfattning 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Omfattning och riktlinjer för frivilliga 
bidrag” som utförts av KPMG. I rapporten redovisas en granskning av Ulricehamns 
kommuns riktlinjer för frivillig bidragsgivning, dess omfattning och den kontroll/uppföljning 
som sker.  Granskningen föranleder ingen kritik gällande det som granskats men ett antal 
förbättringsområden har identifierats i det missiv revisionen upprättat. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Granskningsrapporten läggs till handlingarna och förvaltningen ges i uppdrag att revidera 
aktuella dokument utifrån revisorernas förbättringsförslag.  
 
 
Ärendet 
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Omfattning och riktlinjer för frivilliga 
bidrag” som utförts av KPMG. I rapporten redovisas en granskning av Ulricehamns 
kommuns riktlinjer för frivillig bidragsgivning, dess omfattning och den kontroll/uppföljning 
som sker.  Granskningen föranleder ingen kritik gällande det som granskats men ett antal 
förbättringsområden har identifierats i det missiv revisionen upprättat. 
 
Revisorerna föreslår att rutinbeskrivningar ska finnas som innefattar kontrollmoment för 
väsentliga bidrag samt för att minimera risker för att bidrag lämnas till våldsbejakande 
organisationer. Vidare föreslås att ta fram exempel på när bidrag skulle kunna vara olagliga 
och att dokumentera hur kommunen säkerställer att eventuella jävsförhållanden beaktas vid 
beslut och utbetalning av frivilliga bidrag.  
 
Kommunstyrelsen uppmärksammas på skillnader i regler för bidragsgivning till 
kulturföreningar och fritidsföreningar avseende kostnadskrävande projekt.  
 
Beslutsunderlag 

1 Granskning av omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag 
2 Rapport Frivilliga bidrag Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kanslichef   
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 

 



  

 

Valda revisorer   2018-05-09 
Ulricehamns kommun 
 

Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium    

       
Granskning av omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag”. 
 
Granskningen beskriver kommunens riktlinjer för frivillig bidragsgivning, dess omfattning 
och den uppföljning/kontroll som sker.  
 
Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade och finner därför anledning att föreslå 
kommunstyrelsen att de i rapporten presenterade förbättringsområdena implementeras i 
kommunens riktlinjer och/eller interna kontroll.  
 
Följande förbättringar föreslås: 

 Att det finns dokumenterade rutinbeskrivningar som innefattar kontrollmoment för 
väsentliga bidrag 

 Att rutinerna förbättras genom att upprätta kontrollmoment för att minimera risker för 
att bidrag lämnas till våldsbejakande organisationer 

 Att rutinerna förbättras genom att exempel på tillfällen då bidrag skulle kunna vara 
olagliga inkluderas i riktlinjerna 

 Att rutinerna förbättras genom att det dokumenteras hur kommunen säkerställer att 
eventuella jävsförhållanden beaktas vid beslut och utbetalning av frivilliga bidrag 

 
Av rapporten framgår det att ”Det finns ett antal bidrag som regelbundet beviljas där grunden 
till bidraget finns i äldre politiska beslut. Det är korrekt att bidragen beviljas men det är svårt 
att få en tydlig överblick över kriterier och krav som gäller för samtliga frivilliga bidrag”. 
 
Vi vill också göra kommunstyrelsen uppmärksam på skillnaderna i reglerna för 
bidragsgivningen till kulturföreningar och fritidsföreningar avseende kostnadskrävande 
projekt. 
 
Vi erbjuder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varsin redovisning av rapporten 
 
För valda revisorer 
 
 
 
Lars-Erik Josefson 
Ordförande       
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§ 235/2018 
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2019 
Dnr 2018/460 
 
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2018-06-08 § 20. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2019 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2019-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-24 från kanslichef 
2 Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs gällande timtaxa till 1 767 
kr/timme och grundavgiften till 1 767 kr. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs gällande timtaxa till 1 767 
kr/timme och grundavgiften till 1 767 kr. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-07-24 

Tjänsteskrivelse Taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning 2019 
Diarienummer 2018/460, löpnummer 3028/2018 
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2018-06-08 § 20. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2019 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2019-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs gällande timtaxa till 1 767 
kr/timme och grundavgiften till 1 767 kr. 
 
 
Ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2018-06-08 § 20. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2019 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2019-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.  
 
Direktionen beslöt 2016-09-29 att de ökning måste göras av taxorna för att få 
kostnadstäckning samt att höjningen ska fördelas över tre år. 2019 är detta genomfört 
inklusive föreslagen höjning med 3 % samt jämkning av timtaxan till samma belopp som 
grundavgiften.  
 
Beslutsunderlag 

1 Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019 
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   
 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
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§ 236/2018 
 

Ansökan om investeringsmedel för projektering av 
nya gruppbostäder 
Dnr 2017/506 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. 
Förstudien visar så här långt att två av de befintliga gruppbostäderna bör kunna byggas om 
för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende. Dessa föreslås 
att projekteras för ombyggnad. Förstudie kopplat till de två andra gruppbostäderna fortsätter 
parallellt med att projekteringen av de första två pågår. 
 
Medel för ombyggnation finns avsatt i investeringsplanen – 6 mnkr 2019, samt 6 mnkr 2020. 
Dock finns inga medel avsatta i investeringsplanen 2018. Förvaltningen avser dock att föreslå 
att nuvarande investeringsplan justeras utifrån att förstudie och evakueringslösning pekar på 
möjligheten att hantera två gruppbostäder åt gången. Uppskattad investeringsutgift kommer 
att ses över inom ramen för budgetarbetet inför 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen, men mot bakgrund 
av det inte finns anslag i investeringsplanen 2018 bör beslut om investeringen fattas av 
kommunfullmäktige. Finansiering av investeringen kan ske genom att anslaget i 
investeringsplanen 2018 avseende ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, kan utgå. I nuläget 
bedöms det inte bli aktuellt att genomföra denna investering, varför anslaget i 
investeringsplanen inte behövs och därför kan strykas. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnader förväntas till följd av projekteringen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-25 från servicechef 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr, anslås i investeringsbudgeten 
för 2018. 
 
Finansiering av investeringen sker genom att anslaget i investeringsplanen 2018 avseende 
ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, utgår. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr, anslås i investeringsbudgeten 
för 2018. 
 
Finansiering av investeringen sker genom att anslaget i investeringsplanen 2018 avseende 
ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, utgår. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-25 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
projektering för nya gruppbostäder 
Diarienummer 2017/506, löpnummer 2249/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. 
Förstudien visar så här långt att två av de befintliga gruppbostäderna bör kunna byggas om 
för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende. Dessa föreslås 
att projekteras för ombyggnad. Förstudie kopplat till de två andra gruppbostäderna fortsätter 
parallellt med att projekteringen av de första två pågår. 
 
Medel för ombyggnation finns avsatt i investeringsplanen – 6 mnkr 2019, samt 6 mnkr 2020. 
Dock finns inga medel avsatta i investeringsplanen 2018. Förvaltningen avser dock att föreslå 
att nuvarande investeringsplan justeras utifrån att förstudie och evakueringslösning pekar på 
möjligheten att hantera två gruppbostäder åt gången. Uppskattad investeringsutgift kommer 
att ses över inom ramen för budgetarbetet inför 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen, men mot bakgrund 
av det inte finns anslag i investeringsplanen 2018 bör beslut om investeringen fattas av 
kommunfullmäktige. Finansiering av investeringen kan ske genom att anslaget i 
investeringsplanen 2018 avseende ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, kan utgå. I nuläget 
bedöms det inte bli aktuellt att genomföra denna investering, varför anslaget i 
investeringsplanen inte behövs och därför kan strykas. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnader förväntas till följd av projekteringen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr, anslås i investeringsbudgeten 
för 2018. 
 
Finansiering av investeringen sker genom att anslaget i investeringsplanen 2018 avseende 
ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, utgår. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. 
 
Förvaltningen arbetar med en förstudie gällande hur fyra av kommunens gruppbostäder kan 
omvandlas för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende.  
Förvaltningens inriktning är att bygga om och till befintliga gruppbostäder där det är möjligt. 
Jämförelsekalkyler i samband med projektering väntas klargöra om utgifterna för om- och 
tillbyggnad är fördelaktig jämfört med att bygga nytt. 
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Förstudien visar så här långt att två av de befintliga gruppbostäderna bör kunna byggas om 
för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende. Dessa föreslås 
att projekteras för ombyggnad. Förstudie kopplat till de två andra gruppbostäderna fortsätter 
parallellt med att projekteringen av de första två pågår. 
 
Investeringen kan finansieras genom att medel anslås i investeringsbudgeten för 2018. 
Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. Projekteringen i sig innebär inga 
driftkonsekvenser utöver kapitalkostnader. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Medel för ombyggnation finns avsatt i investeringsplanen – 6 mnkr 2019, samt 6 mnkr 2020. 
Dock finns inga medel avsatta i investeringsplanen 2018. Förvaltningen avser dock att föreslå 
att nuvarande investeringsplan justeras utifrån att förstudie och evakueringslösning pekar på 
möjligheten att hantera två gruppbostäder åt gången. Uppskattad investeringsutgift kommer 
att ses över inom ramen för budgetarbetet inför 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen, men mot bakgrund 
av det inte finns anslag i investeringsplanen 2018 bör beslut om investeringen fattas av 
kommunfullmäktige. Finansiering av investeringen kan ske genom att anslaget i 
investeringsplanen 2018 avseende ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, kan utgå. I nuläget 
bedöms det inte bli aktuellt att genomföra denna investering, varför anslaget i 
investeringsplanen inte behövs och därför kan strykas. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnader förväntas till följd av projekteringen. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  
  
Crister Dahlgren 
Verksamhetschef 
Sektor service 
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§ 237/2018 
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen 
Adolf Molanders Minne 2017 
Dnr 2018/478 
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 
2017. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-07-24 från kanslichef  
2 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2017 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-07-24 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning samt 
revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 
Minne 2017 
Diarienummer 2018/478, löpnummer 3027/2018 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 
2017. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2017 
 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molanders Minne   
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
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Stiftelsen Adolf Molanders Minne l (8)

Org.nr 865500-2619

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen Adolf Molanders Minne är en avkastningsstiftelse.

Fondens medel förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, alla boende och mantalskrivna i

Timmele. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Ulricehamns' Kommun.

Styrelsen har haft 2 protokollförda möten.

Stiftelsen har sitt säte i Timmele.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen som har sitt ändamål att inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom

hembygdsvård, yrkes- och annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och

biblioteksverksamhet, främjande av ungdomens fysiska fostran genom anordnande av bad- och

frilufsplaster, lämna stöd till ideellt ungdomsarbete inom idrottslig och kyrklig verksamhet, scoutrörelse

och dylikt.

Stiftelsen bedöms efter de allmänna beskattningsregler som tillämpas för ideella föreningar med flera. l

de fall stiftelsen har kvalificerat allmännyttigt ändamål kan verksamheten vara skattebefriad. Styrelsens

bedömning är att stiftelsen uppfyller kraven för skattefrihet och anser att stiftelsen är skattebefriad för

sina inkomster från kapitalförvaltningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

På grund av att det föregående år beviljades anslag överstigande det fria egna kapitalet har det under

2017 inte delats ut några nya anslag till ideellt ungdomsarbete enligt ändamålen nämnda ovan. Styrelsen

verkar för att, så fort det är möjligt, återställa kapitalet och några nya anslag beiljas inte innan så är skett.

Stiftelsens kapital består av bankmedel samt l 696 535 kr placerade i Robur Fonder AB- Ethica

Stiftelsen.

Fondens marknadsvärde vid årets ingång var l 639 986 kr och är vid årets utgång l 61 l 018 kr. Eftersom

marknadsvärdet vid årets utgång är längre än anskaffningsvärdet har en nedskrivning av tillgången

däremed gjorts med  28  968 kr.



Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2 (8)

Org.nr 865500-2619

Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013
Huvudintäkt  -  utdelning fond 85 594 86 468 92  145 89 088 9l 708

Resultat efter finansiella poster 25 -2 62 54 62

Soliditet (%) 98,9 99,0 99,1 99,1 99,0

Eget kapital l 7ll l  686 l  756 l  75l l  766

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Orgnr 865500-2619

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter

Utdelningar i

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Summa stiftelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

och kortfristiga placeringar

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not

l

2

2017-01-01
-2017-12-31

85 595

85 595

-23 l6l

-8736

-31  897

53 698

-28 967

-28 967

24  731

24 731

24  731

3 (s)

2016-01-01
-2016-12-31

86 468

86 468

-23 280

-8736

-32 016

54  452

-56 547

-56 547

-2  095

-2  095

-2 095
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Org.nr 865500-2619

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella mzliiggrzingstillgiingar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa  finansiella anläggningstillgångar

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

Summa  kortfristiga fordringar

Kassa  och  bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not

3

2017-12-31

1611018

1611018

1611018

207

207

117910

117 910

118 117

1 729 135

4 (8)

2016-12-31

l 639 987

1 639 987

1 639 987

206

206

63 332

63 332

63 538

1 703 525
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Balansräkning

EGET  KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet  eget kapital

Bundet fondkapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Fritt eget kapital

Fritt fondkapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL OCH SKULDER

4

2017-12-31

l 746 631

1 746 631

-35 961

-35 961

1 710 670

2 465

16  000

18 465

1  729  135

5 (8)

2016-12-31

1744131

1744131

-58 191

-58 191

1 685 940

2 585

l5  000

17 585

1 703 525
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Noter

Not  1  Red0visnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner
Huvudintäkt -utdelning fonder
Årets utdelning från fond.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
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Org.nr 865500-2619

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not  3  Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ack. nedskrivningar' till marknadsvärde

Årets nedskrivningar till marknadsvärde

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not  4  Eget kapital

Bundet eget

kapital kapital

Belopp vid
räkenskapsårets början 1 744 131 -58 191

Årets resultat 24 730

Omfört till/från bundet
eget kapital
Kapitalisering 2 500 -2 500

Belopp vid
räkenskapsårets slut 1 746 631 -35 961

Fritt eget

2017

0

2017-12-31

1  696  535

1 696 535

-56 548

-28 969

-85 517

1 611 018

Totalt

1 685 940

24 730

0

1 710 670

7 (s)

2016

0

2016-12-31

1 696 535

1 696 535

-56 548

-56 548

1  639 987
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Orgnr 865500-2619

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne för räkenskapsåret

201 7.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsens finansiella ställning per den 2017-12-31 och av dess

finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Grund  för zzttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i

förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen Lipprättas och att den ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av Stiftelsens förmåga att fortsätta

verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte

om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut

som användare fattar med grund i årsredovisningen.

REVISIONSBYRÅN BM JOHANSSON AB Dalgatan 6 tel: 0321-68 35 80 org. m.- 556373-5116
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Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom: '

-identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina Littalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

-skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

-utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

-drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om Stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fasta uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

-utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Adolf Molanders Minne för räkenskapsåret  2017.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.

Grund för  uttalamle

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa ltrav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

REVISIONSBYRÃN BM JOHANSSON AB Dalgatan 6 tel: 0321-68 85 80 arg nr: 556373-5116
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Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande  revisionen av  förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis

för att med en rimlig grad  av  säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

-företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

-på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad  av  säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del  av  en revision enligt god revisionssed i Sverige använder-jag professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar

granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för Stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt Littalande.  _

Ulricehamn den 18 juni 2018

rensa.,
Mikael J ohairsson

Godkänd revisor
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Till

Stiftelsen Adolf Molanders minne och

Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år  2017  avseende stiftelsen Adolf Molanders minne.

Vi har granskat om urkunden följts samt om sammanställningen av räkenskapema för 2017

upprättats i enlighet med Stiftelselagens (1994:  1220) bestämmelser. Granskningen har utförts

i enlighet med god revisionssed.

Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Vi tillstyrker att stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Ulricehamn den 18 juni 2018

‘La?/Vp N  ,

Anders Neuman Ingrid Isaksson
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§ 238/2018 
 

Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek 
Dnr 2018/369 
 
 
Sammanfattning 
Sedan tidigare har lokalprogram för nytt stadsbibliotek antagits av kommunfullmäktige (KF 
2013-06-24 § 114). Då lokalprogrammet är fem år gammalt har dokumentet uppdaterats 
inför arkitekttävling och byggnation. 
I uppdateringen har funktionerna för stadsbiblioteket inte förändrats och utgångpunkten har 
varit det redan antagna lokalprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-25 från servicechef 
2 Lokalprogram för Ulricehamns nya stadsbibliotek reviderat 180131 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek antas. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-25 

Tjänsteskrivelse Uppdatering av lokalprogram för 
nytt stadsbibliotek 
Diarienummer 2018/369, löpnummer 2256/2018 
 
Sammanfattning 
Sedan tidigare har lokalprogram för nytt stadsbibliotek antagits av kommunfullmäktige (KF 
2013-06-24 § 114). Då lokalprogrammet är fem år gammalt har dokumentet uppdaterats 
inför arkitekttävling och byggnation. 
I uppdateringen har funktionerna för stadsbiblioteket inte förändrats och utgångpunkten har 
varit det redan antagna lokalprogrammet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek antas. 
 
 
Ärendet 
Sedan tidigare har lokalprogram för nytt stadsbibliotek antagits av kommunfullmäktige (KF 
2013-06-24 § 114). Då lokalprogrammet är fem år gammalt har dokumentet uppdaterats 
inför arkitekttävling och byggnation. 
 
I uppdateringen har funktionerna för stadsbiblioteket inte förändrats och utgångpunkten har 
varit det redan antagna lokalprogrammet. Följande ändringar har gjorts: 
 

- Lokalprogrammet har reviderats vad gäller layout och text. 
- Under åren 2013–2018 har utveckling och förändring skett både inom 

biblioteksområdet och i den kommunala organisationen, detta finns med i 
uppdateringen.    

-  En alltför specificerad rum- och funktionsbeskrivning i 2013 års lokalprogram har 
gjorts om till en specifikation som ger mer frihet vid utformningen av byggnaden och 
dess lokaler. 

 
Beslutsunderlag 

1 Lokalprogram för Ulricehamns nya stadsbibliotek reviderat 180131 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef   
Fastighetschef 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

LOKALPROGRAM FÖR 
ULRICEHAMNS NYA 
STADSBIBLIOTEK 
 

  

2018-01-31 
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Anna-Lena Johansson 
Enhetschef bibliotek och allmänkultur 
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1. Sammanfattning 
Ett nytt stadsbibliotek skall byggas i Ulricehamn. Visionen för Ulricehamns nya 
stadsbibliotek är att det ska vara ett nav i kommunens vardagsliv, en upplevelsebaserad 
mötesplats där medborgaren stärks i en digital informationsålder. 
 
Vid projekteringen av ett nytt bibliotek måste man beakta att man bygger bibliotek som kan 
anpassas till en föränderlig värld. Antalet böcker minskar och mer yta för program och 
aktiviteter skapas och utrymmen för skapande verkstäder, digitala lärmiljöer och rum som 
användarna själva får påverka innehållet i anläggs. Biblioteket är en plats dit man går för att 
läsa, förkovra sig samt bredda sina perspektiv. Här inhämtar man kunskap och information i 
en lugn, kravlös och öppen miljö tillgänglig för alla.  Biblioteket är inbjudande och har låga 
trösklar.  
 
Biblioteket med mediesamling, utställningar, verkstäder, samhällsinformation och café i 
direkt kontakt med sjön Åsunden och centrumhandeln blir den naturliga mötesplatsen för 
invånare och besökare. 

2. Vision 
Ulricehamns nya stadsbibliotek är ett nav i kommunens vardagsliv - en upplevelsebaserad 
mötesplats där medborgaren stärks i en digital informationsålder. I detta arbete står 
biblioteket på fyra grundpelare: 
 

 Uppleva 
 Upptäcka 
 Skapa 
 Deltaga 

 

 
Modell med inspiration av Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen, Casper Hvengaard- Rasmussen, 
2009. 
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Det nya stadsbiblioteket är informations- och kulturbärande och skall med sin placering bli 
den naturliga mötesplatsen för invånare och besökare i Ulricehamn. Det är en modern plats 
för kreativa möten – ett allaktivitetshus för det livslånga lärandet där det egna skapandet 
stimuleras. Den moderna besökaren är en aktiv medproducent i det nya biblioteket. Med ny 
teknik, funktionella lokaler, samverkan och effektiv logistik tillgängliggörs biblioteket och 
dess resurser och service.  
 

3. Bakgrund 
I kommunalpolitiska handlingsprogram har det övergripande målet för kulturen fastställts 
till att arbetet för ett centralt beläget stadsbibliotek ska fortsätta (Kommunalpolitiskt 
handlingsprogram 2017 - 2018). I november 2012 fattade kommunstyrelsen ett 
inriktningsbeslut för nytt stadsbibliotek och etablering av handel vid Ubbarp. I samband med 
ICA:s planerade etablering vid Ubbarp öppnades möjligheten för etablering av nytt 
stadsbibliotek på den fastighet, kvarteret Chile, där nuvarande ICA ligger idag. En mindre 
butik ska finnas kvar i fastigheten. Verksamhetschef för kultur fick i uppdrag att tillsammans 
med ICA, stadsarkitekten och enhetschef bibliotek ta fram underlag för beslut i form av ett 
lokalprogram för det nya stadsbiblioteket. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 
juni 2013 godkändes lokalprogrammet tillsammans med ett program-PM och det ramavtal 
mellan kommunen och ICA som ska möjliggöra byggnationen av ett nytt bibliotek.  
Lokalprogrammet har reviderats av en arbetsgrupp under 2017.  
Detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. ”Bibliotek” i Ulricehamns stad var ute på samråd under tiden 
20 mars – 17 april 2014 och granskning under tiden 15 juni – 13 juli 2015. Detaljplan för kv. 
Chile 2 m.fl. ”Bibliotek” har antagits av kommunfullmäktige den 8 september 2016 § 
225/2016. 
Detaljplanen för Vist 10:25 m fl och Ubbarp 8:20 m fl antogs av Kommunfullmäktige 2015-
09-24. Efter ett antal överklaganden som avslogs vann detaljplanerna laga kraft 2016-04-30.   
 

4. Framtidens bibliotek 
Biblioteken har i vårt samhälle fått en alltmer utpräglad roll som mötesplats och social 
träffpunkt. Det är en av få platser i samhället som är gratis och öppet för alla – ett samhällets 
vardagsrum. Det traditionella biblioteket med bokhyllor dit invånarna enbart går för att låna 
böcker och läsa tidningar har förändrats till en verksamhet som också förväntas vara 
informations- och kulturförmedlare i bred mening. Bibliotekslagen betonar bibliotekens 
betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de spelar 
för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Att alla har tillgång till information och 
kunskap är en viktig förutsättning för delaktighet i samhällslivet. Flexibilitet och 
förvandlingsförmåga är ett ord som återkommer när man beskriver framtidens 
bibliotekslokal. 
 
Vi kan se några tydliga tendenser inom bibliotekens värld: mindre antal böcker och mer yta 
för program och aktiviteter och möten, utrymme för skapande verkstäder, digitala lärmiljöer 
och rum som användarna själva får påverka vad de ska innehålla. Det traditionella tysta 
läsrummet existerar samtidigt som biblioteket också blir en livfull mötesplats för samtal och 
aktiva verksamheter. Läsplatser ger plats åt besökare som vill ha lugn och ro. Grupprum 
behövs för att ge besökarna möjlighet att samtala och mötas utan att störa och bli störda. 
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Biblioteken utvecklar nya digitala tjänster utifrån användarnas behov. Det digitala biblioteket 
är ett av kommunens bibliotek i morgondagens samhälle. I takt med att allt mer material och 
tjänster enbart finns på internet har den digitala klyftan i samhället ökat. Här gör biblioteken 
insatser för att överbrygga den digitala kunskapsklyftan så att alla invånare ska kunna vara 
demokratiskt delaktiga. 
 
I tidigare enkätundersökningar bland kommunens invånare framkommer flera genomgående 
behov och önskemål. En placering av stadsbiblioteket vid sjön är av stort värde. Kunnig och 
serviceinriktad personal värdesätts också högt. Det man saknar i dagens bibliotek är sköna 
sittplatser som ligger lite avskilt i lokalen. Ett trivsamt bibliotek med sköna möbler att sitta 
och läsa och samtala i är ett stort behov enligt besökarna. Stora ljusa lokaler med ett brett 
utbud av medier och programverksamhet, generösa öppettider, ett café där man kan sitta och 
läsa och samtala är andra önskemål. En tidigare genomförd enkät riktad till handlarna i 
centrum visade att över 60 % tyckte att ett nytt stadsbibliotek i centrum är ett stöd för 
handeln.  
 

5. Verksamhetsbeskrivning 
Folkbiblioteket ska som lokalt kunskapscentrum göra all sorts kunskap och information lätt 
tillgänglig för sina användare (Unescos folkbiblioteksmanifest). 
 
Biblioteket skall fungera och upplevas som ett kreativt kluster för kultur, ett kulturhus. Det 
skall vara en kulturverksamhet som tar plats, syns och engagerar. Vidgat deltagande är fokus 
och syftar till att engagera invånarna i kulturverksamheten, inte bara som besökare utan som 
aktiva deltagare.  
 
Upplevelsen och aktiva möten, eget skapande samt gemenskap mellan människor stimuleras. 
Flexibilitet, liv och rörelse är en del av verksamheten. 
Biblioteket är en komplex institution med mångsidig verksamhet. Till biblioteket går man 
med ett bestämt mål eller spontant, oavsett vilket kan man  låna och läsa böcker, 
dagstidningar, tidskrifter eller andra medier, använda datorer eller trådlöst nätverk, studera 
tillsammans med andra eller på egen hand, söka information av allehanda slag, släktforska,  
kopiera, scanna, titta på en föreläsning, teaterföreställning eller utställning, delta i läsecirkel, 
sångstund eller pysselverkstad eller bara vara, fördriva tiden, inspireras  och botanisera i 
lugn och ro.  
 
Biblioteken idag arbetar också med uppsökande verksamhet i syfte att nå nya grupper, 
stimulera till läsning och öka tillgängligheten till bibliotekets tjänster och utbud. 
Läsfrämjande åtgärder i skolor, besök på servicehus och andra institutioner, Boken kommer-
verksamhet, deltagande i event är exempel på detta. 
 

6. Lokalbeskrivning 
Det nya stadsbiblioteket kommer att få en central placering i centrum, med utsikt mot sjön 
och närhet till gågata, busstation och rekreationsområde. I styrdokumentet “Riktlinjer för 
stadsbyggnad i Ulricehamns stad” tas särskilt fasta på värdet av att staden utvecklas utifrån 
ett helhetsperspektiv med hänsyn till angränsande områden och bebyggelse. All bebyggelse 
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ska gestaltas omsorgsfullt för att förstärka stadens attraktivitet. Landskaps- och 
byggnadsarkitektur ska hålla hög kvalitet. Belysning, ljussättning och offentlig konst ska 
användas för att skapa attraktiva och trygga miljöer och mötesplatser. 
Biblioteket kommer att på bottenvåningen dela entré med ICA Supermarket. 
För att öka service och tillgänglighet kan man förbereda för att göra stadsbiblioteket till ett 
meröppet bibliotek. Det innebär att besökare kan få tillgång till vissa delar av lokalerna och 
samlingarna utanför bibliotekets bemannade öppettider genom ett passagesystem och RFID-
teknik.  
 
Bibliotekets entréer ska vara välkomnande, fysiskt tillgängliga och locka till spontanbesök. 
De måste vara tydligt markerade och inbjudande. En tydlig och enhetlig skyltning gör det 
möjligt att snabbt orientera sig i lokalerna. En trappa och hiss i närheten av expeditionerna 
binder samman övre planet med det nedre och ett öppet ljusschakt skapar genomsikt mot 
nästa våning. 
 
I expeditionerna skapas förutsättningar för det personliga mötet med besökarna. Här 
tjänstgör bibliotekspersonal för att ge besökarna vägledning. Expeditionerna fungerar som 
tydliga informationspunkter och inbjuder till frågor och samtal. Eftersom lokalerna är 
fördelade på två plan med två entréer måste biblioteket ha två likvärdiga expeditioner med 
god överblick över lokalerna och entréer samt kontakt med varandra. 
 
Självbetjäning genom RFID-teknik används och det måste finnas tydliga platser för 
självbetjäningsautomater och återlämningsvagnar på varje våning. 
 
Publika datorer kopplade till skrivare och sökdatorer finns utplacerade på lämpliga platser i 
biblioteket. Tillgång till snabbt trådlöst nätverk i lokalerna är nödvändigt, liksom 
arbetsplatser för de som har egna datorer m m med sig. 
I det nya stadsbiblioteket ska kultur- och fritidsverksamhetens administrativa personal sitta 
tillsammans med bibliotekets personal. Kultur- och fritidskontoret får dagligen besök både 
inom och utom bibliotekets bemannade öppettider.  
Biblioteket ska vara tillgängligt för alla och säkrat vad det gäller fysiska tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer (se länk "Riktlinjer tillgängliga 
och användbara miljöer" /VGR) 
 

6.1 Avdelningar 
Det finns många avdelningar på stadsbiblioteket idag som även behöver finnas med i det nya 
stadsbiblioteket. Dessutom ser vi att förväntade förändringar av bibliotekets roll i 
lokalsamhället gör att nya avdelningar tillkommer. Program och utställningar ska fungera i 
hela biblioteket. För detta är det viktigt att ha vissa hyllor och montrar på hjul, eluttag och 
annan teknik som gör det möjligt att lätt kunna uppmärksamma dagsaktuella ämnen samt att 
lyfta fram och exponera beståndet.  Digitala skärmar och gott om exponeringsmöbler ska 
finnas för information av olika slag och för att inspirera, väcka nyfikenhet och ge oväntade 
upplevelser.  
 
Följande funktioner och avdelningar är viktiga i det framtida Stadsbiblioteket: 
Det klassiska biblioteket med fokus på att stimulera till läsning och livslångt lärande har 
en viktig roll även i framtiden. Här är skön- och facklitteraturen en viktig hörnsten, både på 
svenska och andra språk.  
 
Avdelningen Läsa på många sätt syftar till att tillgodose de behov som människor med 
funktionsvariationer har. Avdelningen bör ligga nära en expedition, synas väl från ingången 
och vara tydligt skyltad.  
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En avdelning för mötes- och studieplatser bör bestå av några enskilda rum i olika 
storlekar, där man kan sitta enskilt eller i grupp, med exempelvis flyttbara väggar. På 
avdelningen ska även finnas ”tysta” platser för enskilt arbete. Läsplatser med sköna möbler 
bör placeras på olika ställen i biblioteket så att besökarna kan välja var de vill sitta. 
 
Ulricehamnsbygdens forskarrum är benämningen på den lokala boksamlingen med en 
kulturhistorisk avdelning. Forskarrummet ska tillhandahålla västgötalitteratur och datorer 
med databaser för släktforskning och sökning av digitaliserade foton, dokument och 
museiföremål från kommunens samling.  
 
En viss del av bibliotekets böcker och äldre årgångar av tidskrifter förvaras i kompakthyllor i 
ett magasin. I ett öppet magasin kan besökare själva leta i samlingarna.  
 
Barnens avdelning utformas efter alla barns behov, med och utan funktionsvariationer. 
En lekfull och fysisk plats som stimulerar kreativitet och läslust, vid sidan om en lugn zon för 
tyst lek och läsning. Toalett med skötbord och plats för barnvagnar bör finnas vid 
barnavdelningen. Ett utrymme i barnavdelningen kan avsättas till en flexibel sagoscen för 
mindre arrangemang och samlingar. 
 
Avdelningen Läsvärld för tonåringar och unga vuxna placeras på ett sätt så att den känns 
öppen och välkomnande för en mycket viktig målgrupp. Visionen är en naturlig mötesplats 
för de unga med sköna sittplatser, medier och teknik. 
 
Bibliotekets café bidrar till att utveckla biblioteket till en attraktiv och inbjudande 
mötesplats i staden. I närheten kan tidningsavdelningen finnas samt ett mindre pentry där 
det ges möjlighet för bibliotekets besökare att värma mat. Caféet ska drivas av extern aktör 
och det kan eventuellt finnas möjlighet till en mindre uteservering. Caféet bör ha entré både 
inifrån biblioteket och en entré som kan används även om biblioteket är stängt. Detta för att 
öka attraktiviteten att driva café i byggnaden. Det får inte vara helt avhängigt av bibliotekets 
öppettider.  
 
Avdelningen för dagstidningar och tidskrifter - här ska finnas sköna läsplatser med 
god belysning och lätthanterliga hyllor med plats för skyltning och förvaring av tidskrifter 
och dagstidningar. 
 
En utställningshall utformas som ett eget rum. Placering av eventuella fönster är viktigt att 
tänka på, så att inte besvärande solljus kommer in. En vägg kan med fördel vara i glas för att 
tillgängliggöra konsten även när biblioteket är obemannat under eventuell meröppettid. Det 
är viktigt att det är högt i tak, att materialet i väggar och tak är anpassade för utställningar 
och att väggarna är lätta att flytta. Mobila utställningsmoduler behövs för att lätt skapa rum i 
rummet och omväxling. Det behöver finnas ett lättillgängligt förråd med allehanda material. 
All teknik för t ex digitala utställningar finns tillgängligt i lokalen. 
 
En samlingssal av typen ”black box” för program och möten som även den är flexibel, med 
väggar som kan anpassas till större eller mindre antal besökare och olika sorters program och 
möten.  Ljus, ljud – all teknik finns tillgängligt i lokalen och är lätt att använda och låsa in. 
Smartboard och utrustning för digitalt lärande ska finnas. Golvet i lokalen skall vara anpassat 
för dans och dansföreställningar. Det behöver vara högt i tak och ljudisolerat för att möta 
behoven från teatergrupper, etc. I anslutning till salen bör finnas någon form av loge med 
dusch för omklädning. 
Det ska finnas en kreativ verkstad för eget skapande för alla åldrar. Ett flexibelt rymligt 
rum med oömma material, tillgång till vatten och avlopp, ljusinsläpp samt tillgång till 
materialförråd.  
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6.2 Övrigt 
Kommunens historiska bildarkiv placeras i ett brandsäkert utrymme i det nya biblioteket.  
Ulricehamns hembygdsförening kommer att söka medel för att göra en rekonstruktion av 
Bredgårdsmannen (ett 10 000 år gammalt skelettfynd som gjordes i Marbäck utanför 
Ulricehamn 1994). Stadsbiblioteket är en lämplig plats att visa mannen i en monter med 
tillhörande mindre utställning. 
 

7.  Samverkansmöjligheter 
Det nya stadsbiblioteket öppnar upp för samarbete med andra verksamheter både internt i 
kommunen och med externa aktörer. Samlokaliseringen med ICA:s butik gör det möjligt att 
samutnyttja utrymmen såsom lastkaj, sophantering mm. ICA anlitar vaktbolag för kontroll 
och larmning av lokalerna vilket även biblioteket skulle kunna använda för att öka 
säkerheten. 
 
Utvecklingen av biblioteken idag går mot en form av kommuncenter – allaktivitetshus. 
Biblioteket kan fungera som ett skyltfönster för kommunen där turistinformation, 
samhällsinformation och utställningar av nya detaljplaner presenteras. Det stämmer väl 
överens med bibliotekens roll som demokratisk plattform. Viktiga samarbetspartner är lokala 
företag, studieförbund och föreningar. Studieförbunden anmälde tidigt att man vill utveckla 
samarbetet med program, kurser mm. Bibliotekets lokaler kan även hyras ut till föreningar, 
organisationer och privatpersoner som vill arrangera egna aktiviteter.  
 
Idag passerar ca 20 000 personer ICA varje vecka. Stadsbiblioteket besöks av ca 80 000 
personer per år vilket ger ca 1 500 besökare/vecka. Jämförelser med andra nybyggda 
bibliotek pekar på att antalet fysiska besökare ökar markant vid nybyggnationer, en trend 
som brukar hålla i sig. Samlokaliseringen med ICA förstärker det nya stadsbibliotekets roll 
som samhällets vardagsrum, plattform för aktivt medborgarskap. Samtidigt kräver 
samlokaliseringen att man använder sig av hållbara material och goda tekniska lösningar 
som tål många besökare och aktiviteter 
Parkeringsytorna är ytterligare en konkret funktion att samarbeta kring och en bra service för 
besökarna. 
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8. Fördelning av verksamheter i lokalerna 

8.1 Personalytor 
● Väl avgränsade arbetsplatser    ca 20 st. 
● Arbetsplatser chefer        3–4 st. 
● Samtalsrum     
● Mötesrum med plats för ca 15 personer 
● Mindre mötesrum med plats för ca 5–8 personer 
● Kombinerat post-, kopierings- och materielrum med en datorarbetsplats. Gott om 

arbetsytor och förvaringsmöjligheter för bokvagnar och material. 
● Förråd 
● Toaletter, kapprum med låsbara skåp, dusch och vilorum. Personalentré. 
● Arkiv 
● Katalogavdelningen kräver större yta eftersom stora mängder media och material 

hanteras. 
● Lunchrum dimensionerat för ca 25 personer. 
● Återvinningsrum 

8.2 Publika ytor     
(Bestånd 2017 inom parentes.) 

 Fack- och skönlitteratur vuxen   (700 hyllmeter) 
 Läsa på annat sätt (storstil, talböcker, lättläst)  (50 hyllmeter) 
 Ljudböcker, DVD     (ca 50 hyllmeter) 
 Tidskriftsavdelning med sittplatser   (130 prenumerationer) 
 Tidningsmagasin 
 Entré och expedition med självbetjäningsautomater  2 st. 
 Ulricehamnsbygdens forskarrum  (35 hyllmeter) 
 Studie- och grupprum   3-4 st. 
 Skrivare, kopiator, scanner 
 Arbetsplatser för publika datorer   
 Arbetsplatser med eluttag     
 Öppet bokmagasin med kompakthyllor  (200 hyllmeter) 
 Lokalvård 
 WC och handikapp-WC på varje plan, skötbord 
 Barnavdelning med sagorum   (220 hyllmeter) 
 Kreativ verkstad med förvaringsmöjligheter  
 Läsvärld (tonår och unga vuxna)   (50 hyllmeter) 
 Utställningsyta 
 Samlingssal, black box 
 Förråd programverksamhet, loge 
 Mötesrum med möjlighet att dela av till 2 st 
 Kapprum med plats för barnvagnar m m 
 Pentry 
 Café och kök, uteservering 
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9. Viktiga styrdokument 
 

Viktiga styrdokument för biblioteks- och kulturverksamhet: 
 
 
Bibliotekslagen 
I Bibliotekslagen fastställs att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801 
 
Unescos folkbiblioteksmanifest 
https://www.ifla.org/archive/VII/s8/unesco/swed.pdf 
 
Västra Götalands kulturstrategi 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/bde98ab2-1758-4055-81c6-
1fa38ce80b1c/En%20m%c3%b6tesplats%20i%20v%c3%a4rlden%20-
%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true 
 
Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 
http://kulturplanen.se/utveckling-kultur-och-samhalle 
 
Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016-2019 
http://www.borasregionen.se/bdh_filearea/Kulturplan_Borasregionen_2016-2019 
 
Biblioteksplan Ulricehamns kommun 
https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/biblioteksplan.pdf 
 
Riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad 
https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/Stadsbyggnad-i-Ulricehamns-stad.pdf 
 
Västra Götalandsregionen: Tillgängliga och användbara miljöer 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/105f83a0-d764-461b-9a0b-
8abea5fc5cb6/Tillg%c3%a4ngliga%20och%20anv%c3%a4ndbara%20milj%c3%b6er%20-
%20Riktlinjer%20och%20standarder%20f%c3%b6r%20fysisk%20tillg%c3%a4nglighet%20
Version%203%202015%20(6).pdf?a=false&guest=true 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://www.ifla.org/archive/VII/s8/unesco/swed.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bde98ab2-1758-4055-81c6-1fa38ce80b1c/En%20m%C3%B6tesplats%20i%20v%C3%A4rlden%20-%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6talands%20kulturstrategi.pdf?a=false&guest=true
http://kulturplanen.se/utveckling-kultur-och-samhalle
http://www.borasregionen.se/bdh_filearea/Kulturplan_Borasregionen_2016-2019
https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/biblioteksplan.pdf
https://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/Stadsbyggnad-i-Ulricehamns-stad.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/105f83a0-d764-461b-9a0b-8abea5fc5cb6/Tillg%C3%A4ngliga%20och%20anv%C3%A4ndbara%20milj%C3%B6er%20-%20Riktlinjer%20och%20standarder%20f%C3%B6r%20fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20Version%203%202015%20(6).pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/105f83a0-d764-461b-9a0b-8abea5fc5cb6/Tillg%C3%A4ngliga%20och%20anv%C3%A4ndbara%20milj%C3%B6er%20-%20Riktlinjer%20och%20standarder%20f%C3%B6r%20fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20Version%203%202015%20(6).pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/105f83a0-d764-461b-9a0b-8abea5fc5cb6/Tillg%C3%A4ngliga%20och%20anv%C3%A4ndbara%20milj%C3%B6er%20-%20Riktlinjer%20och%20standarder%20f%C3%B6r%20fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20Version%203%202015%20(6).pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/105f83a0-d764-461b-9a0b-8abea5fc5cb6/Tillg%C3%A4ngliga%20och%20anv%C3%A4ndbara%20milj%C3%B6er%20-%20Riktlinjer%20och%20standarder%20f%C3%B6r%20fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20Version%203%202015%20(6).pdf?a=false&guest=true
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§ 239/2018 
 

Arkitekttävling för nytt stadsbibliotek, beslut om 
jury, juryns mandat och referensgrupper 
Dnr 2016/761 
 
 
Sammanfattning 
Det nya biblioteket är en viktig byggnad för Ulricehamns kommun och en del i utvecklingen 
av stadskärnan. Kommunfullmäktige beslutade i februari (2018-02-22 § 23) att bevilja medel 
till en arkitekttävling. För att säkerställa att arkitekttävlingen är förenlig med Lagen om 
offentlig upphandling kommer den att genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter och 
följa deras modell.  
 
Enligt modellen ska en jury utses. Juryn föreslås bestå av sju personer med följande 
sammansättning: 

- Stadsarkitekt (ordförande) 
- Enhetschef bibliotek och allmänkultur 
- Verksamhetschef fastighet 
- Servicechef 
- VD Näringsliv Ulricehamn AB 
- Två arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter 

 
Juryns mandat handlar enligt modellen bland annat om att besluta om tävlingsprogram och 
vinnare. För att säkerställa politisk förankring föreslås följande gälla juryns mandat vid 
denna tävling: 

- Juryn beslutar om inbjudan och tävlingsprogram efter avstämning med politisk grupp 
bestående av kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med 
mandat i kommunfullmäktige. 

- Juryn beslutar om vinnare och informerar politisk grupp bestående av 
kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige innan vinnaren tillkännages. 

- Juryn utser referensgrupper och deras fokusområden. En av referensgrupperna 
kommer att bestå av politiker. 
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-07-11 från servicechef 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Juryns sammansättning och mandat godkänns. Sammansättning av politisk grupp 
(kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige) godkänns. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Juryns sammansättning och mandat godkänns. Sammansättning av politisk grupp 
(kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige) godkänns. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-07-11 

Tjänsteskrivelse Arkitekttävling för nytt 
stadsbibliotek, beslut om jury, juryns mandat och 
referensgrupper 
Diarienummer 2016/761, löpnummer 2250/2018 
 
Sammanfattning 
Det nya biblioteket är en viktig byggnad för Ulricehamns kommun och en del i utvecklingen 
av stadskärnan. Kommunfullmäktige beslutade i februari (2018-02-22 § 23) att bevilja medel 
till en arkitekttävling. För att säkerställa att arkitekttävlingen är förenlig med Lagen om 
offentlig upphandling kommer den att genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter och 
följa deras modell.  
 
Enligt modellen ska en jury utses. Juryn föreslås bestå av sju personer med följande 
sammansättning: 

- Stadsarkitekt (ordförande) 
- Enhetschef bibliotek och allmänkultur 
- Verksamhetschef fastighet 
- Servicechef 
- VD Näringsliv Ulricehamn AB 
- Två arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter 

 
Juryns mandat handlar enligt modellen bland annat om att besluta om tävlingsprogram och 
vinnare. För att säkerställa politisk förankring föreslås följande gälla juryns mandat vid 
denna tävling: 

- Juryn beslutar om inbjudan och tävlingsprogram efter avstämning med politisk grupp 
bestående av kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med 
mandat i kommunfullmäktige. 

- Juryn beslutar om vinnare och informerar politisk grupp bestående av 
kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige innan vinnaren tillkännages. 

- Juryn utser referensgrupper och deras fokusområden. En av referensgrupperna 
kommer att bestå av politiker. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Juryns sammansättning och mandat godkänns. Sammansättning av politisk grupp 
(kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige) godkänns. 
 
Ärendet 
Det nya biblioteket är en viktig byggnad för Ulricehamns kommun och en del i utvecklingen 
av stadskärnan. Kommunfullmäktige beslutade i februari (2018-02-22 § 23) att bevilja medel 
till en arkitekttävling. Syftet med en arkitekttävling är att få fram en väl gestaltad byggnad 
som utgår från platsens förutsättningar och tävlingsformen säkerställer att flera förslag kan 
vägas mot varandra. Det möjliggör en belysning från flera olika aspekter och att kommunen 
slutligen kan välja det alternativ som bäst överensstämmer med plats och funktion.  
Efter beslut om vinnande alternativ kan förvaltningen gå rakt in i projekteringen med den 
vinnande arkitekten utan att göra en ny upphandling.  
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För att säkerställa att arkitekttävlingen är förenlig med Lagen om offentlig upphandling 
kommer den att genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter och följa deras modell.  
 
Enligt modellen ska en jury utses. Juryn föreslås bestå av sju personer med följande 
sammansättning: 

- Stadsarkitekt (ordförande) 
- Enhetschef bibliotek och allmänkultur 
- Verksamhetschef fastighet 
- Servicechef 
- VD Näringsliv Ulricehamn AB 
- Två arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter 

 
 
Juryns mandat handlar enligt modellen bland annat om att besluta om tävlingsprogram och 
vinnare. För att säkerställa politisk förankring föreslås följande gälla juryns mandat vid 
denna tävling: 

- Juryn beslutar om inbjudan och tävlingsprogram efter avstämning med politisk grupp 
bestående av kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med 
mandat i kommunfullmäktige. 

- Juryn beslutar om vinnare och informerar politisk grupp bestående av 
kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i 
kommunfullmäktige innan vinnaren tillkännages. 

- Juryn utser referensgrupper och deras fokusområden. En av referensgrupperna 
kommer att bestå av politiker. 

 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet  
 
 
 
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren  
Servicechef Verksamhetschef  
 Fastighet  
 Sektor service  
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§ 240/2018 
 

Samverkansavtal och beslutsprocess kring 
Naturbruksutbildningar i Västra Götaland 
Dnr 2018/133 
 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2017 hölls överläggningar mellan Västra Götalandsregionen och VästKom, 
vilka företrädde samtliga kommuner inom regionen. Överläggningarna resulterade i ett 
förslag på nytt samverkansavtal. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att säga upp det nuvarande samverkansavtalet, samt att träffa ett nytt 
samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt 
bilagt förslag. 

Sektor lärande föreslår att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp, samt att ett nytt 
samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 
enligt bilagt förslag. 

 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-08-13 från barn- och utbildningschef 
2 Förslag nytt Samverkansavtal Naturbruksutbildningar 
3 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 - 

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 mellan Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Det nuvarande samverkansavtalet sägs upp och ett nytt samverkansavtal träffas avseende 
Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Det nuvarande samverkansavtalet sägs upp och ett nytt samverkansavtal träffas avseende 
Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-08-13 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal och beslutsprocess 
kring Naturbruksutbildningar i Västra Götaland 
Diarienummer 2018/133, löpnummer 3094/2018 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2017 hölls överläggningar mellan Västra Götalandsregionen och VästKom, 
vilka företrädde samtliga kommuner inom regionen. Överläggningarna resulterade i ett 
förslag på nytt samverkansavtal. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att säga upp det nuvarande samverkansavtalet, samt att träffa ett nytt 
samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt 
bilagt förslag. 

Sektor lärande föreslår att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp, samt att ett nytt 
samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 
enligt bilagt förslag. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Det nuvarande samverkansavtalet sägs upp och ett nytt samverkansavtal träffas avseende 
Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. 

 
 
Ärendet 
Västra Götalandsregionen har sedan 1999 haft ett samverkansavtal med samtliga kommuner 
inom regionen avseende Naturbruksutbildningar. Avtalet som löper ut den 31 december 2018 
har i huvudsak reglerat den gymnasiala utbildningen inom Naturbruksprogrammet, men 
även vuxenutbildning och gymnasiesärskola. 

Under hösten 2017 hölls överläggningar mellan Västra Götalandsregionen och VästKom, 
vilka företrädde samtliga kommuner inom regionen. Överläggningarna resulterade i ett 
förslag på nytt samverkansavtal. 

Grunderna i det nya avtalet bygger på samma principer som nuvarande avtal. Det nya avtalet 
gäller från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att säga upp det nuvarande samverkansavtalet, samt att träffa ett nytt 
samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt 
bilagt förslag. 

Sektor lärande föreslår att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp, samt att ett nytt 
samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 
enligt bilagt förslag. 
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Beslutsunderlag 
1 Förslag nytt Samverkansavtal Naturbruksutbildningar 
2 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 - 

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 mellan Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen 

 
Beslut lämnas till 
Västra Götalandsregionen 
Västkom 
Boråsregionen 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Tingsholm   
 
 

Gülsen Özdenkos Thony Kankare 
Barn- och utbildningschef Verksamhetschef Tingsholm 
  

 

Gunnar Scorénius 
Utredare 
Sektor lärande 



 
 

  ÄRENDE 16 
   
Handläggare Magnus Haggren Utfärdat: 2018-02-09 
Telefon  0733-060446  
ePost  Magnus.haggren@borasregionen.se  

 

 

Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i Västra 
Götaland 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Direktionen beslutar 
 
att rekommendera medlemskommunerna att senast den 30 april säga upp nuvarande 
samverkansavtal Naturbruksutbildning som då upphör att gälla den 31 december 2018. 
 
att rekommendera medlemskommunerna att senast den 30 april träffa samverkansavtal 
avseende Naturbruksutbildning med Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. Avtalet 
gäller från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31. 
 

 

Sammanfattning av ärendet  
Sedan 1999 har det funnits ett samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och 
samtliga 49 kommuner rörande Naturbruksutbildningar. Avtalet har i huvudsak reglerat den 
gymnasiala utbildningen inom Naturbruksprogrammet men även vuxenutbildning och 
gymnasiesärskola. Nuvarande avtal löper ut 2018-12-31.  
 
I syfte att underlätta samt skapa ett nödvändigt tidsutrymme för beslutsprocessen har Västra 
Götalandsregionen beslutat om en förkortad uppsägningstid av avtalet så att uppsägning kan 
ske senast 2018-04-30. Skälet till beslutet om en förkortad uppsägningstid är i första hand att 
möjliggöra   en behandling av både uppsägning av nuvarande samverkansavtal och 
godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 2018-04-30.  
 
Överläggningar om ett nytt avtal mellan parterna har pågått under hösten. 
Kommunkollektivet har i dessa förhandlingar företrätts av VästKom.  
 
Vid sammanträde 2017-11-14 beslutade VästKom:s styrelse att ställa sig bakom grunderna i 
ett nytt förslag till samverkansavtal med Västra Götalandsregionen som skall gälla från och 
med 2019-01-01.  
 
Grunderna i det nya avtalet bygger på samma grundprinciper som nuvarande avtal. I det nya 
avtalet finns följande hörnstenar: 
 
 
 



 
 
 
 

• Kommunen uppdrar till VGR att driva Naturbruksprogrammet 
• Kommunen får full frihet att anordna Naturbruksprogrammet själv eller i samverkan 

med andra kommuner och/eller huvudmän 
• Kommunen och VGR ska gemensamt finansiera utbildningen enligt 50/50 principen 

såsom den ursprungliga tanken i var i befintligt avtal. Kommunen betalar via 
interkommunala ersättningar (IKE) och VGR genom ägarbidrag/regionskatt 

• Kostnaden skall beräknas som självkostnad för en effektiv och modern utbildning 
med hög kvalitet. Regleras i bilaga 2. 

• För elever som går Naturbruksprogrammet hos andra huvudmän utanför Västra 
Götaland betalar hemkommunen samma IKE som om eleven gått i VGR-skola. 
Eventuellt överskjutande kostnad svarar VGR för. Ovanstående är samma princip 
som i nuvarande avtal. 

• Kommunen får full frihet att anordna Naturbruksprogrammet själv eller i samverkan 
med andra kommuner och/eller huvudmän. 

• Verksamheten skall bedrivas som egen resultatenhet inom VGR med öppna och 
transparenta räkenskaper. 

• Ledning och styrning av verksamheten ska ske gemensamt genom en partsgemensam 
politisk styrgrupp samt ett partsgemensamt ledningsråd med tjänstemän.  

 
I samband med antagande av grunderna i det nya samverkansavtalet uppdrog VästKoms 
styrelse till kansli och förbundsdirektörerna att utarbeta de slutliga detaljerna i 
samverkansavtalet bland annat rörande ekonomimodell och verksamhetens finansiering samt 
modell för gemensam ledning och styrning vilka bifogas detta ärende. 
 
Mot bakgrund av ovanstående information rekommenderas kommunerna att planera inför en 
beslutsprocess mellan februari – april, dock senast 30 april 2018  
 

 

Ärendets gång 
2017-11-14 VästKoms styrelse 
2018-02-22 Samrådsorganet 
 
Bilagor   
Tjänsteutlåtande från VästKom med förslag till samverkansavtal för 
Naturbruksutbildningarna 

 

 

 

 

 

  



ì

VästKom

Tjänsteutlåta nde

Samverkansavtal och beslutsprocess kring
Naturbruksutbildningar i VG.

Förslag till beslut:

Under förutsättning att Samrådsorganet beslutar att rekommendera huvudmännen

nedanstående beslutar VästKoms styrelse att rekommendera kommunalförbunden

besluta att rekommendera sina medlemskommuner besluta

attträffa Samverkansavtal Naturbruksutbildning med Västra Götalandsregionen

enligt bilagda förslag till avtal med bilagor att gälla från och med zorg-o1-o1och till

och med 2o22-t2-3tt

att säga upp nuvarande Samverkansavtal Naturbruksutbildning till att upphöra från

den rjanuari zorg som då ersätts av ovanstående avtal,

Styrelse noterar att VGR och VästKom har kommit överens om en förkortad
uppsägningstid av nuvarande samverkansavtal. Uppsägningstiden har minskats från

tolv till åtta månader innebärande att nuvarande avtal måste sägas upp senast 3o

april zor8.

Styrelsen noterar också att det nya förslaget till Samverkansavtal med bilagor

bygger på att alla 49 kommuner i Västra Götaland fattar beslut om att träffa avtal

enligt förslaget.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Styrelsen har vid ett flertal tillfällen fört diskussioner kring de överläggningar som

arbetsutskottet har haft med VGR. Vid mötet den r-4 november zorT beslutade

styrelsen att inriktningen i de fortsatta överläggningarna med VGR ska vara attträffa
ett nytt samarbetsavtal som bygger på nuvarande gemensamma finansieringsmodell

samt attförbättringar inom områden som transparent och öppen ekonomi med egen

resultatenhet samt att en modell för kommunernas medverkan i samråd kring

styrning och ledning av verksamheten ska finnas med. Kommunen ska också ha egen

möjlighet att anordna NB-programmet själv eller i samverkan med annan

kommun/huvudman,



VästKom

Tjä nsteutlåtande

Förnyade överläggningar med VGR resulterade i ett avtalsförslag som bygger på att

alla kommuner träffar ett nytt samverkansavtal med VGR. Förslaget bygger på

samma grundprinciper som nuvarande avtal. I det nya avtalet finns följande

hörnstenar:

o Kommunen uppdrartillVGR att driva NB-programmet.
o Kommunen får också full frihet att anordna NB-programmet själv eller i

samverkan med andra kommuner och/eller huvudmän.

o Kommunen och VGR ska gemensamt finansiera utbildningen enligt 5o/5o
principen såsom den ursprungliga tanken var. Kommunen betalar via

inte rkommu na la ersättn i n gar(l KE) och VG R genom ägarbid ragireg ionskatt.

o Kostnaden för utbildningen ska beräknas som självkostnad för en effektiv och

modern utbildning med hög kvalitet. Regleras i bilaga z'

o För elever som går Naturbruksprogrammet hos andra huvudmän utanför

Västra Götalands län betalar hemkommunen samma IKE som om eleven gått i

en VGR-skola. Överskjutande kostnad svarar VGR för. Detta är samma princip

som i nuvarande avtal.
o Ledning och styrning av verksamheten ska ske i samråd mellan parterna

genom ett partsgemensam politisk samråd samt ett partsgemensamt

ledningsråd med tjänstemän. Regleras i bilaga r'
o Verksamheten ska bedrivas som egen resultatenhet inom VGR med öppna och

transparenta räkenskaper som ger insyn och bra beslutsunderlag.

Om styrelsen beslutar enligt förslaget, med villkoret att Samrådsorganet också gör

det, kan ärendet behandlas omgående av kommunalförbunden och kommunerna'

Samrådsorganet sammanträder den zz februari zor8.

Göteborg den 6 februari zorS

Thomas Jungbeck
Direktör



SAMVERKANSAVTAL NATU RBRU KSUTBI LDN I NG

Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och kommun,
nedan kallad kommunen, träffas följande Samverkansavtal om Naturbruksutbildning.

Utgångspunkt

De gröna näringarna är en mycket viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Parterna

känner stoft ansvar för näringens tillväxt och utveckling, En modern och attraktiv
gymnasieutbildning är av stor vikt så att sysselsättning och kompetensförsörjning kan

upprätthål las och utvecklas.

Parterna konstaterar att det är primärkommunen som har ansvaret för gymnasieutbildning.

Parterna noterar också att det har tillkommit flera fristående skolor i länet som erbjuder
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna
varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det
här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (zoro:8oo) bestämmelser om att ett
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma
lagrum för sin verksamhet som en kommun.

Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en

fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram.
Verksamheten ska kännetecknas avframtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där

digitalteknik, modern pedagogik och entreprenörsskap ges stort utrymme.

Omfattning

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i

skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan,

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är

fol kbokförda i kommunen.

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola
och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. lnom gymnasieskolan omfattar
avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning
inom naturbruk,

Kommunen förbinder sig att t¡ll VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen
redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi ellerteckna
samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region

Antagning

Kommunen ansvararför att grundläggande information om de utbildningar som

samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans elever som

kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna möjlighet att

L



delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet på

samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar'

VGR ansvarar för antagning av elever/studerande till de utbildningar som omfattas av

avtalet. Parterna är överens om att utveckla ett integrerat och synkroniserat
antagningssystem i syfte att underlätta för sökande och administration, utan att detta avtal
behöver omförhandlas.

För ungdomselever som skall börja i VGRs naturbruksutbildningar förbinder sig kommunen

att, om sekretess inte hindrar detta, överlämna information om de elever som har haft

behov av extra stödinsatser och om de elever som har haft dokumenterad hög frånvaro.

Verksa m hetens fi na nsierin g

Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO),

yrkesi ntrodu kti o n ( t MY R K) och lärli n g s utb i ldn i n g i n o m n atu rb ru k.

Kommunen förbinder sig att till VGR erlägga interkommunal ersättning (lKE) för de elever
från kommunen som finns i utbildning i något av VGR:s naturbruksprogram
avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för avstämning är den 15 september för
höstterminìn och den r5 februari för vårterminen. Elever som börjar efter
avstämningsdatum har avstämningsdag den femte undervisningsdagen och kommunen
debiteras vid nästkommande månadskifte.

VGR förbinder sig att inom r4 dagar lämna rapport om elevs avbrutna studier. Kommunen

förbinder sig att erlägga ersättning för hela terminen för elev som avbryter utbildningen

efter avstämningsdagen om rapport om detta har lämnats i överenskommen ordning. I

annat fall erläggs ersättning för faktisk tid i utbildningen. För elever som avbryter sina

studier mellan den r5 september och den r.5 oktober samt mellan den r5 februari och 15

mars betalar kommunen endast halva terminskostnaden,

Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i utbildning
antagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning om detta avtal upphör att
gälla.

Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från VGR. Betalningsvillkor qr 3o dagar efter
mottageñfaktura. VGR förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad
betalning.

Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom Västra
Götaland för de gymnasieelever som är under zo år i de fall inackorderingstillägg inte utgår.
Med skola avseshär den plats där undervisning eller arbetsplatsförlagd utbildning
genomförs,

För elever som ärfolkbokförda i kommunen och som genonrgår naturbruksutbildning i

annat län svarar kommunen för den del av kostnaden som motsvarar den kostnad

kommunen skulle ha haft om eleven gått på någon av VGR:s naturbruksgymnasier. VGR

erlägger resterande del av kostnaden till kommunen efterfaktura som skallvara VGR

tillhanda senast 3o dagar efter det att kommunen betalat interkommunal ersättning till
anordnande skolhuvudman.
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Utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (lKE) som kommunen betalartill
VGR ä¡ ett självkostnadsbaserat pris, beräknat enligt bilaga 2, som årligen beslutas av

Naturbruksstyrelsen efter samråd mellan VGR och kommunerna i den gemensamma
samverkansorganisationen. Kommunen ska svara för 5oo/o av kostnaden och VGR ska svara
för 5oo/o av kostnaden.

Självkostnadspriset för naturbruksprogrammet justeras årligen och ska avse ett pris för
varje av naturbruksprogrammets olika inriktningar. Den gemensamma samverkans-

organisationen ska fastställa när priset ska överenskommas så att parterna kan budgetera

sin verksamhet.

Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en effektiv och

rationell organisation med hög kvalitet och god ekonomisk hushållning, som VGR harför
verksamheten. För att uppnå transparens och tydlighet ska verksamheten bedrivas som en

egen resultatenhet med egen resultaträkning. Gymnasieverksamheten ska redovisa eget

kapital där eventuella över- och underskott balanseras mellan verksamhetsåren.

VGR ska varje år senast den r mars till den gemesamma samverkansorganisationen, i ett
bokslut med resultaträkning redovisa de ekonomiska förhållandena för verksamheten.

Gy m n asiesärs ko Ia i n o m n atu rb ru k

Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och harfullt
ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.

Utbildning på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning mot naturbruk kan

erbjudas efter särskild överenskommelse. Kommunen svarar för alla kostnader för resor och

boende. Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje enskilt

fall.

Vuxenutbildning

VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom de gröna näringarna, Förslag på

utbildningar ska presenterastill den gemesamma samverkansorganisationen och vara

geografiskt fördelad över hela Västra Götaland.
Naturbruksgymnasierna kan lämna anbud på Yrkesvuxutbildningartill kommunerna.

Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt betalningsansvar

för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.

VGR beslutar om sin organisation för vuxenutbildningen och kan för denna verksamhet

til lföra ett ägarbidrag,

lnnan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen redovisa kostnaderna för
utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om ersättning för kostnaderna ska

utgå.
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Ledning och styrning

Detta avtalförutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som ska

kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt ansvarstagande, utan att
VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. Regionutvecklingsnämnden är beställarnämnd

til I naturbruksstyrelsen.

Gemensam ledning och styrning ska ske på följande sätt:

1. Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem

representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för
övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för
verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets

bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas. Samrådet träffas två gånger

per år.

2. Ett partsgemensamt Ledningsråd Naturbruk skapas där kommunerna har fem

representanter och VGR har fem representanter. Ledningsrådet uppgifter är löpande

arbete med frågor som planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av

resultat. Ledningsrådet ska bereda ärenden till styrgruppen. Ledningsrådet träffas

en gång per kvartal. Ledningsrådet kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för olika

sakområden som behöver utredas.

VGR svarar för administrativt stöd till de båda ledningsorganen

Gemensamt utvecklingsarbete

Parterna är överens om att utveckla rutiner för hur olika utvecklingsfrågor ska hanteras. Det

kan gälla etablering av nya utbildningar, förändring av utbudspunkter m.m.

Tvister
Tvist i anledning av detta avtal löses iförsta hand genom lokala förhandlingar. Om pafterna

inte kommer överens, ska medling ske i BHU-presidiet mellan VGR och VästKom.

Avtalstid
Pafterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen
ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.

Detta avtal gäller under perioden r januari zorg till och med 3r december 2022.

En utvärderfng av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska

senast 2o2!-t-2-3t bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut.

Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.

4

Detta avtal är upprättat i två exemplar där parterna har tagit var sitt



201X-

För Västra Götalandsregionen

Johnny Magnusson

Reg ionstyrelsens ordförande

Ann-SofiLodin

Regiondirektör

201X-

För kommunen

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Bilaga r till samverkansavtal naturbruk.

Styrning och ledning

Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och

förbinder sig att bidra till detta i en konstruktiv dialog.

Politiskt Samråd Naturbruk
Syftet med gruppen politiskt samråd naturbruk är att på övergripande och strategisk nivå samordna

insatser för naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta

kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och

de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna diskutera resurssättning av

verksa mheten.

Gruppen skallvara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för naturbruks-utbildningarnas

utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av

Västra Götalandsregionen.

Politiskt Samråd Naturbruk

Uppdrag: Pol¡tiskt samråd naturbruk skall

o Främja samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner inom området.
o Lämna rekommendationertill Regionutvecklingsnämnden och kommunerna kring

strateg isk i n ri ktn ing för berörda verksa m heter.
o Lämna rekommendationertill Regionutvecklingsnämnden kring den självkostnad som

ligger till grund för budget och interkommunal ersättning. Samråd kring

naturbruksprogrammets ekonomi ska alltså ske innan Regionutvecklingsnämnden

fastställer bud getra marna til I Naturbru ksstyrelsen.
o Lämna rekommendationer rörande budget, resultat och andra ekonomiska förhållanden.
o Ansvara för regelbunden uppföljning av samverkansavtalet'

Arbetsordning
o Gruppen består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra Götalandsregionen och

kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och sammankallar till möten.

o Gruppen möts i regeltvå gånger per år isamband med budget och verksamhetsplanering

samt årsredovisning och uppföljning.
o Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd.
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Ledningsrådet för naturbruk
Syftet med ledningsrådet är att bistå det politiska samrådet samt att utgöra ett forum för

diskussioner kring länsgemensamma verksamhetsfrågor rörande naturbruksutbildning och

kom petensförsörj n ing för de g röna nä ri nga rna.

Ledningsrådets uppdrag
o Ledningsrådet bereder frågor till politiskt samråd naturbruk,
o Ledningsrådet utgör ett forum för diskussioner om samverkan och verksamhetsutveckling

till gagn för elever, naturbruksförvaltningen och kommunerna, till exempel

marknadsföringsfrågor, digitalisering, antagning med mera.

Arbetsordning
o Ledningsrådet för naturbruk består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra

Götalandsregionen och kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och

sammankallar till möten.
. Gruppen möts i regel fyra gånger per år, en gång per kvartal.
¡ Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd.

o Ledningsrådet kan vid behov skapa olika arbetsgrupper för att lösa uppgifter. Parterna

förutsätts delta i dessa.

Noteringar
o Det noteras att det kan finnøs behov av samordning, t ex på delregional eller annan nivã, som

inte hanteras i ovan beskrivna strukturer'
c Det noteras att bãda parters representanter har ett ansvarförförankring och äterkoppling i de

eg n a o rg an isati on e rn a.
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Bilaga z till Samverkansavtal naturbruksutbildning rörande
verksam hetens fina nsiering.

Denna bilaga gäller Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt
programinriktat individuel lt val (l M PRO), yrkesintroduktion (l MYRK) och
lärlingsutbildning inom naturbruk.

Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och

förbinder sig att bidra till det ien konstruktiv dialog.

Berä kn ing av självkostnadspris

Naturbruksförvaltningen beräknar grundpriset för respektive inriktning enligt de regler

gymnasieförordningen förskriver enligt r3 kap. I 3 $ gymnasieförordningen ingår följande

kostnadsslag i grundbeloppet.

r. Undervisning: kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans

undervisande personal, stödåtgärdertill elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av

personalen och liknande kostnader.
z. Lärverktyg: kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen,

skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader.

3. Elevhälsa: kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller psykosociala

i nsatser.

4. Måltider: kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed sam-manhängande

administration och liknande kostnader,

5. Administration: administrativa kostnader ska beräknas till självkostnad.

6. Lokalkostnader:kostnaderförhyra, drift, inventariersom inte ärlärverktyg och kapitaliform av

ränta på lån och liknande, dock inte kostnaderför amortering.

Beräkningen genomförs årligen i samband med att budgeten är fastställd för kommande

verksamhetsår.
o Naturbruksförvaltningen bedriver utöver gymnasium även vuxenutbildning och

kompetenscentrum för de gröna näringarna. Det innebär att de olika verksamheterna delar

på gemensamma kostnader. Kostnaderna fördelas med hjälp av bland annat respektive

verksa m hets elevveckor och fa ktisk förbru kn i ng.

o Kostnader för internat ingår inte i beräkningen av självkostnadspris. Utan faktureras

se pa rat.
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Ekonomisk uppföljning

Naturbruksförvaltningen lämnar ekonomiska rapporter för uppföljning samt för att ge en

rättvisande bild hur verksamheten utvecklas. De tidpunkter där dessa följs upp.

Aktiv¡tet lan Feb Mar Anr Mãi lun lul Aus Seo okt Nov Dec

Arsra ppo rt/bo ksl ut
föresående år X

Delårsrapport och

budsetindiketor X

Naturbruksstyrelsen

samma nträden X X X X X

Politisk stvrsruoo X X

Ledninssråd X X X X

Hantering av gymnasieverksamhetens över- och underskott

Naturbruksförvaltningen lämnar en ekonomisk rapport senast den r mars för föregående år.

Ledningsrådet (enligt bilaga r) förbereder en rekommendation till Naturbruksstyrelsen hur ett
överskott eller underskott ska hanteras baserat på de behov verksamheten ser framåt.

Gymnasieverksamhetens resultat balanseras över åren och särredovisas under
Naturbruksförvaltningens egna kapital, detta förutsätter ett beslut om undantag från VGR:s

regelverk för hantering av eget kapital.
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att nuvara,nde avtal måste sägas

VästKom
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VästKom
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VästKom
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Protokoll från regionfullmäktige, 2018-04-10 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

28 (97) 

§ 64 

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 
mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i 
regionen 

Diarienummer RS 2018-00938 

Beslut 

1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtalet för 
naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna inklusive bilagorna 1 och 2 enligt upprättat förslag. 

2. Regionfullmäktige godkänner att undantag från Västra 
Götalandsregionens regelverk för eget kapital ska gälla för 
naturbruksstyrelsen avseende ”Samverkansavtal naturbruksutbildning” för 

den del av samverkansavtalet som avser Naturbruksprogrammet på 
ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), 
yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk. 

3. Regionfullmäktige beslutar för sin del att säga upp nuvarande 
samverkansavtal att upphöra från den 1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nytt avtalsförslag om samverkan mellan Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna avseende naturbruksutbildningar finns upprättat vid 
överläggningar mellan VGR och VästKom. Avtalet bygger på samma 
grundprinciper som det tidigare avtalet.  
 
Undantaget vad gäller eget kapital innebär att kravet på att regionstyrelsen ska 
godkänna nyttjandet av eget kapitel upphävs, liksom att det egna kapitalet endast 
får vara 2 % av regionbidrag/bruttokostnader. 

Beslutsunderlag 

 Regionstyrelsen beslut 2018-03-06 § 52 

 Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-20 

 Förslag till avtal med bilagor: 

o 1: Ledning och styrning 

o 2: Samverkansavtal naturbruk 

 Protokoll förhandlingsdelegationen 

Beredning 

 Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 6 mars 2018. 



  
 
 
Protokoll från regionfullmäktige, 2018-04-10 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

29 (97) 

Yrkanden på sammanträdet 

Alex Bergström (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Skickas till 

 De 49 kommunerna i Västra Götaland 
 Regionutvecklingsnämnden 
 Naturbruksstyrelsen 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-26 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som 
Ulricehamns kommuns revisor, Lars Karlberg (MP) 
2018/467, löpnummer 2753/2018 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-06-21 avsäger sig Lars Karlberg (MP) uppdrag som Ulricehamns kommuns 
revisor. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Lars Karlberg (MP) befrias från uppdraget. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som Ulricehamns kommuns revisor, Lars Karlberg (MP) 
 
Beslut lämnas till 
Lars Karlberg 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Kommunstyrelsen 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Bergdahl Karin

Från: Ulricehamns Kommun

Skickat: den 21 juni 2018 08:34

Till: Bergdahl Karin

Ämne: VB: Avsägelse av uppdrag som vald revisor i Ulricehamn

Uppföljningsflagga: Följ upp

Flagga: Har meddelandeflagga

2073 ,-
Med vänliga hälsningar ;a t

CamillaLindman :
Assistent/ Registrator ,201 R/Z/g; ;z _ ,  _
Kanslifunktionen I I  la
Ulricehamns kommun

\\'\\'\\'_111l‘i(‘Cl1L1l11l1.SC
xrmv.faccboo1<.com/ U11'icehu11111sk0m  mun

Från: lakargp@gmail.com [mailtozlakargp@gmail.com] För Lars Karlberg

Skickat: den 21 juni 2018 07:54

Till: Ulricehamns Kommun <kommun@ulricehamn.se>

Ämne: Avsägelse av uppdrag som vald revisori Ulricehamn

Med hänvisning till vad jag framförde  i  fullmäktige den 26 april  2018  vid behandlingen av
revisionsberättelsen för  2017, står jag inte längre till förfogande för uppdraget som vald revisor. Jag önskar
därför bli entledigad från uppdraget.

Ulricehamn 2018-06-21

Lars Karlberg

Lars Karlberg<br>lakargp@gmail.com
+46 7055 48106
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-08-06 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i Samverkansnämnden miljö- och bygg, Tobias 
Henning (MP) 
2018/507, löpnummer 3065/2018 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-08-04 avsäger sig Tobias Henning (MP) uppdrag som ersättare i 
Samverkansnämnden miljö- och bygg. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Tobias Henning (MP) befrias från uppdraget. 
 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Samverkansnämnden miljö- och bygg 
 
 
Beslutet lämnas till 
Tobias Henning 
Samverkansnämnden miljö- och bygg 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från: Tobias Henning[tobymike@live.se]
Skickat: 04.08.2018 11:06:09
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Avsäger mig uppdrag

Hej,

Jag avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i Samverkansnämnden Miljö‐ och bygg, pga flytt till
annan kommun. Fr.o.m. augusti är jag folkbokförd i Tidaholms kommun.

Vänliga hälsningar
Tobias Henning
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