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Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Justering (i tur att justera Mikael Levander (NU), tisdag 4 december,  

kl. 13.00) 
 

2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-11-29 2018/10 
 Ärenden på det öppna sammanträdet  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige  
6. Förslag om att avveckla gemensam nämnd för gemensamma frågor mellan 

Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga 
2018/579 

7. Revidering av krisledningsnämndens reglemente 2018/553 
8. Arbetsmiljöpolicy 2018/647 
9. Förvaltningens yttrande över strategi för kommunens arbete med lokala 

miljöfrågor 
2016/20 

10. Förvaltningens yttrande över kulturstrategi 2017/224 
11. Förändrat uppdrag gällande nytt stadsbibliotek 2016/761 
12. Upphörande av gällande bidrag, Kostnadskrävande projekt för föreningar 

över 500 000 kronor 
2018/675 

13. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 2018/611 
14. Svar på motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset 2018/416 
15. Svar på motion om Taveniiminne - kandelabern på Stora torget 2018/427 
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
16. Budgetuppföljning oktober 2018 2018/702 
17. Bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera 

konton för ekonomiska transaktioner 
2018/687 

18. Ansökan om avgångsersättning 2018/695 
19. Ansökan om pension, Inga-Kersti Skarland 2018/696 
20. Ansökan om pension, Roger Wilhelmsson 2018/755 
21. Handlingsplan för strategi Ulricehamns kommun - en landsbygdsstrategi i 

tre delar 
2018/715 

22. Ansökan om investeringsmedel för nytt intranät 2018/589 
23. Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2018 och 

2019 
2018/372 

24. Ansökan om investeringsmedel för projektering av lokalanpassningar på 
skolor 

2018/620 

25. Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet 2018/648 
26. Regler för vägbidrag till enskilda vägar 2018/625 
27. Regler rörande tomträttsavgäld 2018/681 
28. Upplåtelse av mark till Ulricehamnsbygdens Ridklubb rörande 

fastigheterna Ulricehamn Ubbarp 8:16, 8:37 och Vist 10:25 Föredragning 
2017/543 

29. Svar på Ansökan om driftsbidrag, Ulricehamnsbygdens ridklubb, UBRK 
Föredragning 

2018/419 

30. Svar på Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, UBRK 
Föredragning 

2017/405 

31. Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav 2018/453 
32. Kulturpris 2018 2018/658 
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33. Kulturstipendium 2018 2018/659 
34. Ungdomsledarstipendium 2018 2018/660 
35. Initiativärende LSS resor 2018/565 
36. Revidering av riktlinje för anhörigstöd 2018/612 
37. Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 2018/613 
38. Skolchef enligt skollagen 2018/742 
39. Beslut om delegation avseende bidrag till fristående verksamheter 2018/753 
40. Initiativärende över situationen på våra grundskolor 2018/621 
41. Styrdokument - Val av skola-placering i skola 2018/691 
42. Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under 

läsåret 2017/2018 
2018/34 

43. Svar på medborgarförslag om en väntsal vid busstationen i Ulricehamn 2015/240 
44. Svar på medborgarförslag om att kommunen bör förhandla med markägare 

om att asfaltera backen och strandpromenaden vid Skottek 
2018/395 

45. Svar på medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som 
påverkar invånarna 

2018/537 

46. Svar på medborgarförslag om att lösa in hus vid problem med ljud från 
vindkraft 

2018/549 

47. Svar på medborgarförslag om att kommunens vindbruksplan bör ses över 
och omarbetas 

2018/588 

48. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2018-11-29 2017/830 
 
Hålltider under dagen: 
Kl. 8.00  -  8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista,  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
 
Kl. 8.30 – 9.30   
Arbetsgrupp hela kommunstyrelsen gemensamt  
 
Kl. 9.30 Fika 
 
Kl. 10.00 – 12.00  
Arbetsgrupper  
Lokal: 
Arbetsgrupp samhällsutveckling stora sammanträdesrummet femte våning  
Arbetsgrupp lärande/välfärd kommunfullmäktiges sessionssal  
 
Kl. 13.00-13:30  
Ärendeföredragning (utan debatt) 10 min/ärende 
 
Kl. 13:30-14:30 
Partigruppmöten (inkl. fika) 
 
Lokal: 
S + C + L     Fullmäktiges sessionssal 
M + KD    Åsunden 
NU + MP + V  Ätran 
SD             
 
Kl. 14:30- 
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-11-29 
Dnr 2018/10 
 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 748/2018 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-10-22 

2  Allmänna ärenden 
2.2 2018/750, 751/2018 

2018/601, 2018/603 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Verksamhetschef 2018-10-01, 2018-09-27 

3 Ekonomiärenden 

3.17 

Nr 739/2018, 740/2018 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-10-11, 2018-10-16 

3.20 

Nr 718/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av entreprenad 
inom budget och eget verksamhetsområde 
Sektorchef 2018-10-05 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.13 

Nr 730/2018, 760–762/2018 
Avge yttrande på kommunen vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-10-12, 2018-10-29, 2018-10-31 

4.18 

Nr 758/2018, 759/2018, 780/2018 
2018/622, 2018/642, 2018/641 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2018-10-11, 2018-10-26 

5 Fritidsärenden 

5.4 

Nr 731/2018 
2018/606 
Yttrande/Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2018-10-09 

6 Kulturärenden 
7 Personalärenden 
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7.1 

Nr 720–721/2018, 722/2018, 725–726/2018, 742/2018, 744–745/2018, 
747/2018, 754/2018, 755/2018, 756–757/2018, 763/2018, 764/2018, 765/2018, 
766/2018, 767/2018, 769/2018, 770-771/2018, 781/2018 
Beslut om återsättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning 
inom budget 
Sektorchef 2018-09-06, 2018-09-12, 2018-09-06, 2018-09-11, 2018-09-17, 2018-
09-12, 2018-10-15 
Verksamhetschef 2018-10-04, 2018-10-19, 2018-10-25, 2018-10-15, 2018-10-30 
Enhetschef 2018-10-18, 2018-08-23, 2018-10-01, 2018-09-28, 2018-10-01 

7.7 

Nr 719/2018, 723/2018, 724/2018, 727/2018, 732/2018, 734/2018, 735/2018, 
741/2018, 743/2018, 746/2018, 749/2018, 752/2018, 753/2018, 768/2018, 
772/2018, 773/2018, 774/2018, 775/2018, 776/2018, 777/2018, 778/2018, 
779/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2018-10-04, 2018-09-12, 2018-09-03, 2018-10-10, 2018-10-03, 
2018-10-15, 2018-10-15, 2018-09-11, 2018-09-14, 2018-10-22, 2018-10-19, 2018-
10-09, 2018-09-03, 2018-08-29, 2018-09-03, 2018-09-19, 2018-10-04 
Verksamhetschef 2018-10-15, 2018-09-03 

7.18 b 

Nr 733/2018 
Uppsägning på grund av personliga skäl 
Sektorchef 2018-09-17 

8 Planärenden 
9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 
11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 

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

21.2 

Nr 728–729/2018, 736–738/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2018-10-03, 2018-10-15 

 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-01 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2018-11-29 
2018/10, löpnummer 4001/2018 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 748/2018 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till 
annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-10-22 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 2018/750, 751/2018 

2018/601, 2018/603 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2018-10-01, 2018-09-27 

3 Ekonomiärenden 

3.17 

Nr 739/2018, 740/2018 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-10-11, 2018-10-16 

3.20 

Nr 718/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av 
entreprenad inom budget och eget verksamhetsområde 
Sektorchef 2018-10-05 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.13 

Nr 730/2018, 760–762/2018 
Avge yttrande på kommunen vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-10-12, 2018-10-29, 2018-10-31 

4.18 

Nr 758/2018, 759/2018, 780/2018 
2018/622, 2018/642, 2018/641 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2018-10-11, 2018-10-26 

5 Fritidsärenden 

5.4 

Nr 731/2018 
2018/606 
Yttrande/Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2018-10-09 
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6 Kulturärenden 
7 Personalärenden 

7.1 

Nr 720–721/2018, 722/2018, 725–726/2018, 742/2018, 744–745/2018, 
747/2018, 754/2018, 755/2018, 756–757/2018, 763/2018, 764/2018, 
765/2018, 766/2018, 767/2018, 769/2018, 770-771/2018, 781/2018 
Beslut om återsättande av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget 
Sektorchef 2018-09-06, 2018-09-12, 2018-09-06, 2018-09-11, 2018-09-17, 
2018-09-12, 2018-10-15 
Verksamhetschef 2018-10-04, 2018-10-19, 2018-10-25, 2018-10-15, 2018-
10-30 
Enhetschef 2018-10-18, 2018-08-23, 2018-10-01, 2018-09-28, 2018-10-01 
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7.7 

Nr 719/2018, 723/2018, 724/2018, 727/2018, 732/2018, 734/2018, 735/2018, 
741/2018, 743/2018, 746/2018, 749/2018, 752/2018, 753/2018, 768/2018, 
772/2018, 773/2018, 774/2018, 775/2018, 776/2018, 777/2018, 778/2018, 
779/2018 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2018-10-04, 2018-09-12, 2018-09-03, 2018-10-10, 2018-10-03, 
2018-10-15, 2018-10-15, 2018-09-11, 2018-09-14, 2018-10-22, 2018-10-19, 2018-
10-09, 2018-09-03, 2018-08-29, 2018-09-03, 2018-09-19, 2018-10-04 
Verksamhetschef 2018-10-15, 2018-09-03 

7.18 b 

Nr 733/2018 
Uppsägning på grund av personliga skäl 
Sektorchef 2018-09-17 

8 Planärenden 
9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 
11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 

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

21.2 

Nr 728–729/2018, 736–738/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2018-10-03, 2018-10-15 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Förslag om att avveckla gemensam nämnd för 
gemensamma frågor mellan Ulricehamn, Tranemo 
och Svenljunga 
Dnr 2018/579 
 
 
Sammanfattning 
Inom beslutad politisk organisation för Ulricehamns kommun finns en gemensam nämnd för 
frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga som aldrig nyttjats. För att renodla den 
politiska organisationen föreslås att den gemensamma nämnden avvecklas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-28 från kommunchef 
 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Gemensam nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga avvecklas. 
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§ 282/2018 
 

Förslag om att avveckla gemensam nämnd för 
gemensamma frågor mellan Ulricehamn, Tranemo 
och Svenljunga 
Dnr 2018/579 
 
 
Sammanfattning 
Inom beslutad politisk organisation för Ulricehamns kommun finns en gemensam nämnd för 
frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga som aldrig nyttjats. För att renodla den 
politiska organisationen föreslås att den gemensamma nämnden avvecklas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-28 från kommunchef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Gemensam nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga avvecklas. 
 
Beredande utskottets beslut 
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen den 29 november. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-28 

Tjänsteskrivelse Förslag om att avveckla gemensam 
nämnd för gemensamma frågor mellan Ulricehamn, 
Tranemo och Svenljunga 
Diarienummer 2018/579, löpnummer 3496/2018 
 
Sammanfattning 
Inom beslutad politisk organisation för Ulricehamns kommun finns en gemensam nämnd för 
frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga som aldrig nyttjats. För att renodla den 
politiska organisationen föreslås att den gemensamma nämnden avvecklas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Gemensam nämnd för frågor mellan Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga avvecklas. 
 
 
Ärendet 
Politisk organisation i Ulricehamns kommun för mandatperioden 2019 - 2022 beslutades 
2018-01-25.  I den politiska organisationen finns en gemensam nämnd för frågor mellan 
Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga. Denna nämnd har funnits sedan 2011-01-01 med 
ansvar för samverkan inom verksamhetsområde som enligt reglemente skulle fastställas 
senare. Verksamhetsområde har inte fastställts och nämnden har aldrig nyttjats. För att 
renodla den politiska organisationen föreslås att den gemensamma nämnden avvecklas och 
att nämnd endast finns om den har ett egentligt uppdrag.  
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken   
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 
 Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 
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§  
 

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 
Dnr 2018/553 
 
 
Sammanfattning 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd 
som vid extraordinära händelser kan ta över verksamhet från andra nämnder. 
 
Reglementet revideras inför ny mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-08 från kanslichef 
2 Krisledningsnämndens reglemente 2019-2022 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Krisledningsnämndens reglemente antas. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-08 

Tjänsteskrivelse - Revidering av 
krisledningsnämndens reglemente 
Diarienummer 2018/553, löpnummer 3592/2018 
 
Sammanfattning 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd 
som vid extraordinära händelser kan ta över verksamhet från andra nämnder. 
 
Reglementet revideras inför ny mandatperiod. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Krisledningsnämndens reglemente antas. 
 
 
Ärendet 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en 
krisledningsnämnd som vid extraordinära händelser kan ta över verksamhet från andra 
nämnder. 
 
Reglementet revideras inför ny mandatperiod. Några paragrafhänvisningar är ändrade, med 
anledning av nya kommunallagen som trädde i kraft 180101. I övrigt är endast förändringar 
av redaktionell karaktär genomförda. 
 
Detta är det första styrdokumentet av flera, avseende krisberedskap, som kommer revideras 
med anledning av ny mandatperiod 2019-2022. Under 2019 kommer följande styrdokument 
skrivas fram för beslut: 
 

 Delegationsordning för krisledningsnämnden 
 Risk och sårbarhetsanalys gällande extraordinära händelser i fredstid 
 Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid, inklusive övnings- 

och utbildningsplan 
 Krisledningsstabens arbete vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 

 
 
Beslutsunderlag 

1 Krisledningsnämndens reglemente 2019-2022 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Krisledningsnämnden 
Författningshandboken   
Kommunchef 
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Lena Brännmar Pehr Johansson 
Kanslichef Krisberedskapssamordnare 
 Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 
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Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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1 Bakgrund 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en 
krisledningsnämnd som vid extraordinära händelser kan ta över verksamhet från andra 
nämnder. 

 

2 Krisledningsnämndens uppgifter 
1 § 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 4 § reglerar att det i varje kommun ska finnas 
en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid 
(krisledningsnämnd). 

I kommunstyrelsens förvaltning finns en särskild organisation för krisledning som leds av 
kommunchef. Denna organisation beskrivs närmare i styrdokumenten Handlingsplan för 
hantering av extraordinära händelser i fredstid - mandatperioden 2019-2022 samt 
Krisledningsstabens arbete vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 2019-
2022.  

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse i fredstid medför 
att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.  

2 §  

Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, överta hela eller delar av beslutanderätten för kommunstyrelsen och andra 
nämnder och fatta de beslut som en eventuell uppkommen krissituation kan kräva i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning.  

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden 
har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Krisledningsnämnden ges genom detta reglemente befogenhet att i enlighet med lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, kap 4, § 1 och § 3 fatta beslut om att på begäran lämna hjälp till 
andra kommuner och begära stöd från annan kommun samt lämna begränsat ekonomiskt 
stöd till en enskild som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. 

 

3 Rapporteringsskyldigheter 
3 §  

Krisledningsnämnden ska redovisa sitt arbete till fullmäktige. Detta ska ske på närmast 
följande fullmäktigesammanträde och ska omfatta en redovisning av den extraordinära 
händelse som inträffat, händelsens förlopp och nämndens beslut. 
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4 Krisledningsnämndens arbetsformer 
4 §  

Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter.  

5 §  

En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra 
sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om detta krävs för att göra nämnden beslutsför. 

 

5 Ersättare för ordföranden 
6 §  

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. Den till åldern 
äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden utsetts.  

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

7 §  

Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder, vice ordföranden, bedömer när en 
extraordinär händelse i fredstid medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för 
både ordföranden och vice ordföranden, övergår denna rätt att sammankalla nämnden till 
övriga ledamöter i nämnden. 

 

6 Kallelse till nämnden 
8 §  

Kallelse till nämnden kan ske skriftligt eller muntligt. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

7 Reservation 
9 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 
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8 Delegation 
10 § 

Brådskande beslut, som ordföranden eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, 
fattat med stöd av 2 kap 3 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska snarast anmälas till nämnden. 

Krisledningsnämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta 
på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får inte 
delegeras. 

11 §  

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av 
krisledningsnämnden. Krisledningsnämndens delegationsordning ska vid behov revideras i 
början av ny mandatperiod eller då det av annan anledning blir aktuellt. 

 

9 Undertecknande av handlingar 
12 § 

Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, vice ordförandena eller 
kommunchefen.  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden, ska undertecknas av 
ordföranden och vid förhinder för ordföranden av vice ordförandena och kontrasigneras av 
den tjänsteman som nämnden bestämmer.  

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 

10 Upphörande av verksamhet 
13 §  

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse i fredstid inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. 
Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av kommunfullmäktige. 
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Arbetsmiljöpolicy 
Dnr 2018/647 
 
 
Sammanfattning 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 5 ska 
det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsmiljöförhållandena i arbetsgivarens 
verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Denna policy ska vara skriftlig i företag med över 10 anställda. 
 
Förvaltningen redovisar förslag till ny arbetsmiljöpolicy för Ulricehamns kommun. Den nu 
gällande arbetsmiljöpolicyn beslutades 1999 och det har funnits behov av att göra en översyn. 
I förslaget till ny policy redovisas Ulricehamns kommuns syn på arbetsmiljöarbete, vilka 
arbetsmiljöförhållanden som eftersträvas samt hur vi når dit. 
 
Innehållet i policyn har diskuterats och samverkats med de fackliga organisationerna via 
central samverkansgrupp. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-31 från tf. personalchef 
2 Arbetsmiljöpolicy 1999 
3 Arbetsmiljöpolicy 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ny Arbetsmiljöpolicy antas.  
 
Denna policy ersätter tidigare policy som antogs i KF 1999-03-18, § 23. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-31 

Tjänsteskrivelse - arbetsmiljöpolicy 
Diarienummer 2018/647, löpnummer 3833/2018 
 
Sammanfattning 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 5 ska 
det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsmiljöförhållandena i arbetsgivarens 
verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Denna policy ska vara skriftlig i företag med över 10 anställda. 
 
Förvaltningen redovisar förslag till ny arbetsmiljöpolicy för Ulricehamns kommun. Den nu 
gällande arbetsmiljöpolicyn beslutades 1999 och det har funnits behov av att göra en översyn. 
I förslaget till ny policy redovisas Ulricehamns kommuns syn på arbetsmiljöarbete, vilka 
arbetsmiljöförhållanden som eftersträvas samt hur vi når dit. 
 
Innehållet i policyn har diskuterats och samverkats med de fackliga organisationerna via 
central samverkansgrupp. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Anta ny Arbetsmiljöpolicy. Denna policy ersätter tidigare policy som antogs i KF 1999-03-18, 
§ 23. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Arbetsmiljöpolicy 1999 
2 Arbetsmiljöpolicy 

 
 
Beslut lämnas till 
Personalchef  
Författningshandboken 
 
 
 

Niklas Anemo  
T f personalchef  
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1 Bakgrund 
Vi är alla varandras arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är grunden till ett hållbart arbetsliv där 
människor utvecklas och bidrar, och ses som en förutsättning för att bedriva verksamhet med 
god kvalitet och service för våra medborgare. Ulricehamns kommun ser medarbetarna som 
sin främsta resurs och strävar efter arbetsmiljöförhållanden där vi kan behålla och rekrytera 
personal. 

 

2 Syfte 
Att visa på hur Ulricehamns kommun vill bedriva sitt arbetsmiljöarbete samt att fungera som 
styrhjälp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.   

 

3 Vår syn på arbetsmiljöarbete 
Ulricehamns kommun följer alla gällande regler för arbetsmiljön, och strävar efter att göra 
det med god marginal.  

Vi ser skyddsombuden som en tillgång för oss som arbetsgivare. Vår organisation ger 
utrymme för engagemang och kunskapsutveckling och är lyhörd både för kritik och förslag 
från alla medarbetare. Inför förändringar i verksamheten är vi noga med att analysera om de 
också innebär risker för någon eller några av våra medarbetare, och hur vi i så fall kan 
undvika dessa.  

Medarbetaren medverkar i arbetsmiljöarbetet och deltar i genomförandet av de åtgärder som 
behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Medarbetaren följer givna föreskrifter samt 
använder de skyddsanordningar och iakttar den försiktighet i övrigt som behövs för att 
förebygga ohälsa och olycksfall. 
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4 Arbetsmiljöförhållanden som 
eftersträvas 

Inom Ulricehamns kommun har vi som målsättning att: 

 främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för olycksfall och sjukdom på grund av 
fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden i arbetet 

 chefer, arbetsledare och skyddsombud ska ha nödvändig kunskap för att kunna utföra 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 medarbetare som drabbats av skada eller sjukdom ska, så långt som det är möjligt, 
återfå arbetsförmågan alternativt kunna kvarstå i arbete genom anpassnings- och 
rehabiliteringsåtgärder 

 alla tillbud och arbetsskador/arbetssjukdomar rapporteras, utreds och följs upp 

 ständigt arbeta för att minska sjuktalen 

 

5 Hur når vi dit? 
 Vi har vår utgångspunkt i och följer de lagar, förordningar och föreskrifter som styr 

arbetsmiljöarbetet 

 Vi använder oss av Arbetsmiljöprocessen och Rehabiliteringsprocessen i den 
praktiska tillämpningen 

 Vi följer årligen upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och vidtar åtgärder om vi ser 
brister i detta arbete  

 Vi rapporterar alla tillbud och arbetsskador/arbetssjukdomar och arbetar aktivt för 
att förebygga att dessa inte händer igen 

 Varje verksamhet och enhet sätter relevanta mål för sjuktal och följer upp dessa 
löpande 

 Förtroendevalda politiker, medarbetare och chefer, på alla nivåer, ska verka för att 
arbetsmiljöpolicyns intentioner förverkligas när arbetet planeras och utförs 
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Förvaltningens yttrande över strategi för kommunens 
arbete med lokala miljöfrågor 
Dnr 2016/20 
 
 
Sammanfattning 
En av kommunfullmäktige utsedd beredningsgrupp har lämnat förslag på strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Strategin innehåller en övergripande strategisk 
målbild och fyra strategiområden. Kommunfullmäktige har uppdragit åt förvaltningen att 
yttra sig avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt.  
 
Den föreslagna strategin är genomförbar. Inga formuleringar är tveksamma ur 
laglighetssynpunkt. Strategin är mycket omfattande och innebär en kraftig ambitionshöjning 
av miljöarbetet i kommunen. Det behövs en kartläggning av miljötillståndet i kommunen. 
Kartläggningen bör tillsammans med strategin och de nationella miljömålen ligga till grund 
för ett förslag till handlingsplan så att kostnadseffektiva åtgärder med största miljönyttan kan 
prioriteras inom respektive strategiområde. Detta kommer att tydliggöra ambitionsnivån i 
den övergripande strategiska målbilden. Ett genomförande av strategin bedöms inte vara 
möjlig att hantera inom befintlig ram och verksamhet. Genomförande av miljöstrategin i en 
sådan handlingsplan kräver att kommunens miljöarbete ges samma dignitet och resurser 
samt inkluderas i budgetarbetet på samma sätt som andra basala delar av verksamheten.  
Det finns flertalet bidrag att söka inom miljöområdet och kommunen behöver därför inte 
ensam finansiera genomförandet av miljöstrategin. 
 
Förvaltningen föreslår att strategin antas. Vidare föreslås att en nödvändig kartläggning av 
miljötillståndet i kommunen genomförs och att denna tillsammans med strategin och 
nationella miljömål ligger till grund för att producera ett förslag till handlingsplan.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-02 från kanslichef 
2 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 
3 Konsekvensutredning miljöstrategi 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Beredningsgruppens förslag till strategi för kommunalt arbete med lokala miljöfrågor, med 
beaktande av de aspekter avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser som framgår av 
yttrandet från kommunstyrelsens förvaltning antas. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljötillståndet i 
kommunen med utgångspunkt från strategins övergripande miljöstrategiska målbild och de 
prioriteringsområden som pekats ut inom respektive strategiområde samt de nationella 
miljökvalitetsmålen. Kartläggningen ska ligga till grund för att ta fram en handlingsplan som 
bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en 
ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget ska behov av resurser 
redovisas för att kunna verkställa genomförandet. För varje åtgärd i handlingsplanen ska 
kostnad och miljönytta framgå. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-02 

Tjänsteskrivelse Förvaltningens yttrande över 
strategi för kommunens arbete med lokala 
miljöfrågor 
Diarienummer 2016/20, löpnummer 5063/2017 
 
Sammanfattning 
En av kommunfullmäktige utsedd beredningsgrupp har lämnat förslag på strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Strategin innehåller en övergripande strategisk 
målbild och fyra strategiområden. Kommunfullmäktige har uppdragit åt förvaltningen att 
yttra sig avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt.  
 
Den föreslagna strategin är genomförbar. Inga formuleringar är tveksamma ur 
laglighetssynpunkt. Strategin är mycket omfattande och innebär en kraftig ambitionshöjning 
av miljöarbetet i kommunen. Det behövs en kartläggning av miljötillståndet i kommunen. 
Kartläggningen bör tillsammans med strategin och de nationella miljömålen ligga till grund 
för ett förslag till handlingsplan så att kostnadseffektiva åtgärder med största miljönyttan kan 
prioriteras inom respektive strategiområde. Detta kommer att tydliggöra ambitionsnivån i 
den övergripande strategiska målbilden. Ett genomförande av strategin bedöms inte vara 
möjlig att hantera inom befintlig ram och verksamhet. Genomförande av miljöstrategin i en 
sådan handlingsplan kräver att kommunens miljöarbete ges samma dignitet och resurser 
samt inkluderas i budgetarbetet på samma sätt som andra basala delar av verksamheten.  
Det finns flertalet bidrag att söka inom miljöområdet och kommunen behöver därför inte 
ensam finansiera genomförandet av miljöstrategin. 
 
Förvaltningen föreslår att strategin antas. Vidare föreslås att en nödvändig kartläggning av 
miljötillståndet i kommunen genomförs och att denna tillsammans med strategin och 
nationella miljömål ligger till grund för att producera ett förslag till handlingsplan.  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar beredningsgruppens förslag till strategi för kommunalt arbete 
med lokala miljöfrågor, med beaktande av de aspekter avseende laglighet, ekonomi och 
konsekvenser som framgår av yttrandet från kommunstyrelsens förvaltning. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljötillståndet i 
kommunen med utgångspunkt från strategins övergripande miljöstrategiska målbild och de 
prioriteringsområden som pekats ut inom respektive strategiområde samt de nationella 
miljökvalitetsmålen. Kartläggningen ska ligga till grund för att ta fram en handlingsplan som 
bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en 
ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget ska behov av resurser 
redovisas för att kunna verkställa genomförandet. För varje åtgärd i handlingsplanen ska 
kostnad och miljönytta framgå. 
 
Ärendet 
En tillfällig beredningsgrupp tillsattes under 2016 för att arbeta fram en strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Beredningsgruppens uppdrag bestod i att peka ut 
inriktningar som var av störst betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart miljöarbete inom kommunen samtidigt som kommunens utveckling och tillväxt 
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främjades. För att säkerställa att kommunens arbete med miljöfrågor utgår ifrån ett 
långsiktigt perspektiv med väl avgränsade prioriteringar och vägval skulle strategin 
konkretiseras i 3-4 strategiområden med utgångspunkt från de nationella 
miljökvalitetsmålen samt kommunens senast antagna översiktsplan. 
 
Beredningsgruppen redovisade sitt uppdrag till Kommunfullmäktige i november 2017 genom 
ett förslag till styrdokument kallat ”Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor” 
(se bilaga 1). Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att yttra sig avseende 
ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt. 
 
Förvaltningens konsekvensbedömning framgår av bilaga 2 ”Utredning av strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor”.   
 
Inga formuleringar är tveksamma ur laglighetssynpunkt.  
 
Enligt förvaltningens bedömning är strategidokumentet mycket omfattande med 8 
strategiområden, 17 prioriteringsområden och en idébank bestående av 44 åtgärdsförslag. 
Den övergripande miljöstrategiska målbilden, att Ulricehamns kommun ska vara i framkant 
som en ekologiskt hållbar kommun, innebär en stor och omfattande förändring. 
Strategiområdet energi och transporter innehåller delvis prioriteringsområden där 
kommunen redan ligger långt framme och där marginalvinsts av ytterligare åtgärder är liten. 
Inom delar av strategiområdet livsmedel, konsumtion och avfall har kommunen kommit 
långt i miljöarbetet och marginalvinsten av ytterligare åtgärder bedöms vara liten. En del av 
prioriteringsområdena ligger utanför kommunens rådighet vilket kan försvåra 
genomförandet. Detta gäller också strategiområdet infrastruktur och bebyggd miljö. Vissa av 
strategiområdena överlappar varandra. Strategiområdet biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, vilket är grunden för övrigt miljöarbete, bör lyftas fram mer. Detta 
område är eftersatt i kommunen. Utan ett kraftfullt och progressivt arbete inom detta 
strategiområde är det tveksamt om kommunen kan höja sin ranking som ekologiskt hållbar 
kommun.  
 
Sammantaget görs bedömningen att strategin är genomförbar. Andra kommuner har genom 
en stark politisk vilja lyckats förändra miljöarbetet och nå målet att vara i framkant som 
ekologiskt hållbar kommun. Bedömningen görs att ett genomförande av strategin sannolikt 
innebär stora förändringar för kommunens verksamheter. Kunskapsnivån i kommunen 
bedöms behöva höjas avsevärt hos handläggare och beslutsfattare. Flera arbetsprocesser, 
rutiner och styrdokument, behöver arbetas om och implementeras. Förslag till beslut 
behöver i många fall innehålla en miljöbedömning och miljökonsekvenserna bör få en tung 
och avgörande roll i beslutsfattande om kommunen ska ligga i framkant som hållbar 
kommun.  Kommunen kommer vid ett genomförande att stå bättre rustad för 
klimatförändringen. 
 
Genom strategins omfattning kommer ett genomförande av strategin att innebära 
omfattande arbete som kräver förändringar och stora resurser. Miljötillståndet i kommunen 
behöver kartläggas för att fullt ut bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
genomföra strategins övergripande målbild. Denna kartläggning bör tillsammans med 
strategin ligga till grund för produktion av en handlingsplan som då har förutsättningar att 
hitta kostnads- och miljöeffektiva åtgärder som snabbt leder fram mot strategins 
övergripande målbild. 
 
Det finns flertalet bidrag att söka inom miljöområdet och kommunen behöver därför inte 
ensam finansiera genomförandet av miljöstrategin. Bidragen täcker 50 % av totala kostnaden 
för genomförande av ett projekt och kommunen bidrar med motsvarande motprestation i 
form av insatstimmar från tjänstemän.  
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1 Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att tillsätta en tillfällig beredning med uppdrag att 
ta fram en strategi för hur kommunen ska driva arbetet med miljöfrågor. Strategin ska ange 
de inriktningar som är av störst betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart miljöarbete som samtidigt främjar kommunens utveckling och tillväxt. 

Beredningens uppdrag var att ta fram en strategi som konkretiseras i 3-4 strategiområden 
utifrån de nationella miljökvalitetsmålen och kommunens senast antagna översiktsplan. 
Beredningens förslag till styrdokument ger ramar och metoder för kommunens arbete med 
miljöstrategiska frågor genom att ange en inriktning grundad på väl avgränsade 
prioriteringar och vägval. 

2 Syfte 
Syftet med strategin för kommunens arbete med lokala miljöfrågor är att skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling av hela kommunen, samtidigt som kommunen ska ges förutsättningar att 
växa. Strategin ska förtydliga kommunens utgångspunkt och viljeriktning samt vara ett 
vägledande dokument för det fortsatta arbetet med miljöfrågor.   

Den antagna strategin ska ligga till grund för en handlingsplan, där uppdrag, mål, åtgärder 
och insatser för att förverkliga strategin presenteras och ansvar för arbetet och uppföljning 
fördelas inom förvaltningen.  

3 Beredningens ledamöter 
Arne Fransson (MP) Beredningsledare 

Ingvar Ideström (M) Vice beredningsledare 

Jan Brobjer (S) Beredningsledamot  

Torbjörn Brandhill (L) Beredningsledamot 

Frida Edberg (KD) Beredningsledamot 

Karin Eliasson (C) Beredningsledamot 

Erica Grenås (V) Beredningsledamot 

Amke Hektor (S) Beredningsledamot 

Rebecca Ramnelid (C) Beredningsledamot 
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4 Inledning 
Hotet mot klimatet är globalt. Nationella klimat- och miljömål har fastställts av riksdag och 
regering. Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö 
och enligt riksdagen ett övergripande ansvar för att uppnå de nationella miljömålen, samt 
främja en hållbar utveckling. Därför är det viktigt att kommunen föregår med gott exempel 
och samtidigt underlättar för företag, föreningsliv och enskilda att bidra till en hållbar 
utveckling och uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen.   

Ulricehamns kommun har ett övergripande mål om att det år 2020 ska finnas 25 000 
invånare i kommunen. Som tillväxtkommun står Ulricehamns kommun inför flera 
utmaningar och möjligheter där det är viktigt att det bedrivs ett arbete med miljöstrategiska 
frågor för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala tilläggsmålen. Det 
miljöstrategiska arbetet är också av stor vikt för att Ulricehamn även i fortsättningen skall 
vara en attraktiv plats att bo och verka på. Arbetet med miljöstrategiska frågor bidrar till att 
stärka företagens konkurrenskraft, gynnar invånarnas hälsa och välbefinnande samt bidrar 
till hållbara livsbetingelser för djur- och växtliv.   

5 Utgångspunkter och förutsättningar 
Nationella och regionala mål 
I Sverige finns det formulerat ett nationellt generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 
24 etappmål. Dessa lägger grunden för det nationella arbetet med miljöfrågor. Riksdagen 
definierar generationsmålet som: 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser." – Naturvårdsverket. 

Generationsmålet ska genomsyra allt miljöarbete i Sverige. De 16 miljökvalitetsmålen 
beskriver det läge som ska eftersträvas, alla 16 miljökvalitetsmål är inte aktuella i 
Ulricehamns kommun då vissa är kopplade till specifika miljöer som inte förekommer i 
kommunen.  Vidare beskriver de 24 etappmålen steg på vägen i uppfyllelsen av 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Utöver de nationellt beslutade målen finns det 
också regionala tilläggsmål för Västra Götaland som beskriver regionala särdrag och 
områden i regionen som kan kräva särskilda insatser. De regionala tilläggsmålen belyser 
närmare vad som behöver uppnås i regionen för att uppnå de nationella målen. De regionala 
tilläggsmålen inkluderar bland annat mål om att minimera klimatpåverkan från 
konsumtionen, ökad andel ekologisk konsumtion, minskning av farliga ämnen, ökad 
biologisk mångfald.1 

Regeringen har beslutat om ett etappmål inom miljömålssystemet som går ut på att ”senast 
år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara 

 
1 För utförligare läsning se Regionala miljömål för Västra Götaland, Rapport 2015:50, Länsstyrelsen Västra 
Götalands län. 
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allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och 
andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.” – Naturvårdsverket. 

Översiktsplan för Ulricehamns kommun 
Den översiktsplan som ligger till grund för arbetet med strategin antogs av 
kommunfullmäktige 2015-10-29. I översiktsplanen identifieras fem fokusområden2 som är av 
särskild vikt för att uppnå kommunens vision för år 2030 om en attraktiv hållbar utveckling 
av kommunen där livet i Ulricehamn kännetecknas av hälsa, välbefinnande, trygghet och 
livskvalitet.  För att uppnå visionen är det också viktigt att det finns en balans mellan 
ekonomiska, ekologiska och sociala/kulturella värden.  

Inom de fem fokusområden som identifieras i översiktsplanen har beredningen särskilt tagit 
fasta på att resurserna i kommunen ska tas tillvara och användas på bästa sätt bland annat 
genom att det i Ulricehamn ska produceras en betydande del miljöanpassad energi, 
avfallsmängden ska minska och att återanvändning och återvinning underlättas. 
Fokusområdena identifierar att det är viktigt att bebyggelse som uppförs ska vara energisnål 
och miljöanpassad och att det finns ett sammanhängande cykelnät. 

I översiktsplanen återfinns kommunens energi- och klimatstrategi.  Energi- och 
klimatstrategin tar upp flera målsättningar som finns för kommunen inom området bland 
annat gällande ökning av biogasproduktion och energieffektiviseringar inom den kommunala 
verksamheten.  

Nuläge och förutsättningar  
Ulricehamns kommun saknar en strategi för arbetet med lokala miljöfrågor och har inga 
kommunala miljömål. Flera av kommunens styrdokument på miljöområdet behöver 
uppdateras och revideras då de är gamla och utdaterade. Strategin för kommunens arbete 
med lokala miljöfrågor blir därför en viktig pusselbit i att forma Ulricehamns uppdaterade 
styr- och ledningssystem inom miljöområdet och skapar möjligheter för Ulricehamn att 
kraftsamla inom miljöområdet.  

Utifrån det arbete som bedrivs i kommunen idag, uppföljningen av de tidigare kommunala 
miljömålen och det gröna bokslutet från 2015 konstaterar beredningen att kommunen 
uppnått målen och/eller gjort stora framsteg inom arbete med: 

 Fossilfri uppvärmning av kommunala fastigheter.  

 Användningen av miljömärkt el.  

 Andel inköp av ekologiska livsmedel. 

 Grön flagg på skolor och förskolor. 

 
2 Människan – Det är vi som bor och verkar i kommunen som är drivkraften i utvecklingen; Resurser – 
Resurshushållning blir allt viktigare i ett globalt perspektiv för att balansera utveckling och resurser; Robusthet – 
Robusta strukturer gör oss mindre sårbara; Bebyggelseutveckling – Ny bebyggelse för bostäder och verksamheter 
är en förutsättning för ökad befolkning; Kommunikationer – Tillgängligheten är avgörande för kommunens 
utvecklingsmöjligheter. 
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 Utbyggnad av gång- och cykelvägar. Det finns cirka 5 meter cykelväg per invånare 
vilket innebär att Ulricehamns kommun ligger på fjärde plats i Sverige när det gäller 
meter cykelväg per invånare. 

 Påbörjad planering av nytt reningsverk med modern teknik. 

Inom följande områden har beredningen konstaterat att kommunen inte eller endast delvis 
nått uppsatta mål och att det finns förbättringsmöjligheter i arbetet: 

 Användning och etablering av solenergi. 

 Förnyelsebara drivmedel i den kommunala organisationen. Ulricehamns Energis 
maskinpark drivs idag av HVO-diesel. 

 Minimering av avfallsmängden, sortering, återbruk och kompostering. 

 Deltagande i miljörelaterade projekt likt Skogen i skolan. 

 Byggnadsteknisk miljömedvetenhet och energivänlig byggnation. 

 Dagvattenhantering och enskilda avlopp.  

Under hösten 2017 kommer en miljöstrateg att finnas på plats inom den kommunala 
organisationen för att utveckla och driva kommunens och de kommunala bolagens miljö- och 
hållbarhetsarbete. Inom kommunen pågår också ett arbete med att ta fram riktlinjer för 
naturvård och ekosystemtjänster samt att ta fram en avfallsplan.  

 

6 Tillvägagångsätt 
Inledningsvis tog beredningen ställning till vilka miljöfrågor Ulricehamns kommun kan 
påverka. Vissa viktiga miljöfrågor prioriterades bort då de helt eller delvis ligger utanför 
kommunens ansvarsområde. Det gäller bland annat globala processer som påverkar klimatet 
eller nationella folkhälsofrågor.  

Beredningens diskussion om strategin har utgått från att hotet mot vårt klimat är globalt. De 
nationella klimat och miljömålen fastställs av riksdag och regering men det är på lokal nivå 
som kommunen har ett ansvar att bidra till att målen uppnås. Näringslivet och enskilda 
organisationer är centrala aktörer i detta arbete. Kommunen ska underlätta för företag, 
föreningsliv och enskilda att bidra till att Ulricehamn uppnår dessa miljömål.  

Beredningens medborgardialog har bestått av att beredningen träffat invånare under 
höstmarknaden, vid besök på skolor och på träffpunkten Oasen. Beredningen har också 
mottagit synpunkter från olika företag och organisationer och bjudit in dessa att delta på 
beredningssammanträden.3 En allmän inspirationsföreläsning om hur Jönköpings kommun 

 
3 Beredningen har bland annat varit i kontakt med; Ulricehamns Energi AB, Näringsliv Ulricehamn AB, Hökerum 
Fastigheter, Bygg Arvid, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsstyrelsen i Västra Götaland, Lerums kommun, 
Vårgårda kommun, Jönköpings kommun och Borås kommun. 
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arbetar med avfall och sopsortering hölls på stadsbiblioteket i Ulricehamn under vårvintern 
2017. En viktig del av dialogen har också varit den enkät som beredningen utformat för att få 
reda på vilka miljöfrågor som är viktiga för Ulricehamnarna. Enkäten fanns tillgänglig på 
biblioteken i kommunen samt på kommunens hemsida. Enkäten hade cirka 300 svarande. 
Beredningen noterade att de områden där flest synpunkter inkom rörde avfall, livsmedel, 
konsumtion, dricksvatten och återbruk. Bild 1 illustrerar utfallet i frågan ”Vilken eller vilka 
miljö- och hållbarhetsfrågor tycker du är viktigast i Ulricehamns kommun?”. 

Bild 1: Diagram från slutrapport Enkät: Viktiga miljöfrågor i Ulricehamns kommun. 

Utöver dialogen med invånarna har beredningen bjudit in representanter från andra 
kommuner, deltagit i regionala möten och konferensen ”hållbar kommun” där olika 
framgångsrika resultat belystes av såväl kommunala företrädare som företag verksamma 
inom området. Beredningen har fört en dialog med företag inom byggnads- respektive 
avfallsområdet. Vid beredningens sammanträden har erfarenheterna kontinuerligt 
diskuterats och förankrats. Avsikten har varit att samtliga deltagare skall ha en bred 
överblick och förståelse av området med syfte att enas kring utformningen av strategin. 
Beredningen har till viss del också fört diskussioner på en mer detaljerad nivå. 
Diskussionerna har bland annat rört hur strategiområdena kan uppnås. Detta 
tillvägagångsätt har inneburit att praktiskt framkomliga vägar och möjligheter har kunnat 
diskuteras och utvärderas inom beredningen. Värdefulla synpunkter tillsammans med 
lyckade erfarenheter har kunnat läggas till grund för en målbild för såväl strategin som det 
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framtida miljöarbetet. Tillvägagångsättet har varit fruktbart och gynnat såväl 
arbetsprocessen som slutresultatet. En del av dessa tankar har sammanställts i en bilaga (se 
Bilaga 1 Idébank) innehållande såväl mål som åtgärder för att uppnå strategin. Tanken med 
dessa uppslag är att de kan tjäna som exempel vid upprättande av en handlingsplan för 
kommunens miljöarbete.  

7 Framgångsrecept ur omvärldsanalysen 
Beredningen har genom en omvärldspaning tagit lärdom av andra aktörer och kommuner 
som är framgångsrika inom arbetet med miljöfrågor. Exempel på kommuner som kommit 
långt i sitt miljöarbete är Lund, Helsingborg, Hudiksvall, Lerum, Växjö, Gävle och Västerås 
för att bara nämna ett fåtal. Ett omfattande arbete inom området bedrivs inom Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) samt inom föreningen FAH4 Kommunerna och miljön. 

Kommuner som aktivt driver och förankrar miljö- och hållbarhetsarbetet når framgång. 
Kommunala förvaltningar och bolag använder sig av miljöledningssystem och följer upp och 
utvärderar uppsatta mål. Flera kommuner arbetar med miljöbedömningar inom de 
kommunala beslutsprocesserna och avsätter resurser för att delta i projekt eller vidtar 
åtgärder som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Kommuner agerar som ett 
gott exempel som beställare eller utförare i den egna verksamheten. Det finns exempel på 
kommuner som har permanenta beredningar eller styrgrupper knutna till kommunstyrelsen, 
till exempel har Helsingborgs kommun en permanent livskvalitetsberedning under ledning 
av ett kommunalråd. Andra exempel är att kommuner regelbundet samlar representanter 
från alla delar av sin verksamhet för att sprida framgångsrecept och att gemensamt lösa olika 
miljöfrågor.  

En annan framgångsfaktor för ett lyckat miljöarbete är kommuninvånarnas delaktighet. För 
att uppmuntra kommuninvånarna till att engagera sig påpekar flera kommuner att 
information och kommunikation är centralt. Det ska vara lätt för kommuninvånarna 
att göra rätt. Kommunens arbete bör därför sträva efter att vara informativt och 
lättillgängligt för kommuninvånarna. På sikt kan det innebära att ”miljö- och 
hållbarhetstänket” bland kommunens invånare stärks och befästs. Ett led i detta arbete skulle 
kunna vara att kommunen med jämna mellanrum genomför en medborgarenkät med fokus 
på miljöfrågorna. 

8 Miljöstrategisk målbild  
Genom utvecklat miljöarbete och god hushållning med naturresurser ska Ulricehamn vara i 
framkant som en ekologisk hållbar kommun. Arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor 
inkluderas tydligt i översiktsplanearbetet som kommunicerande processer vilka ständigt 
utvecklas.  
 
För att långsiktigt lyckas med miljöarbetet ska följande arbetssätt och metoder användas: 

 
4 FAH, Förbundet för allmänt hälsoskydd. 
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 Miljö- och hållbarhetsarbetet ska drivas och förankras i hela den kommunala 

organisationen. Förvaltningen och bolagen ska ha ett miljöledningssystem. 
Kommunen ska i miljöarbetet formulera mätbara och tidsbestämda mål som följs upp 
årligen.  

 
 I förslag till kommunala beslut ska ingå en miljöbedömning utifrån nationella och 

lokalt uppsatta miljömål. 
 

 Kommunen ska söka nationella och regionala medel samt avsätta egna resurser för 
sådana åtgärder som underlättar omställningen till ett hållbart samhälle och som 
bidrar till att förebygga miljöförstöring och negativ miljöpåverkan i kommunen. 

9 Strategiområden 
Beredningen har prioriterat följande fyra strategiområden som tillsammans är avgörande för 
att kommunen ska uppnå resultat inom miljö- och hållbarhetsarbetet. Strategiområdena 
gynnar hela kommunen, den kommunala verksamheten, företag, invånare och besökare.  

9.1 Energi och transporter 
Varför är frågan viktig för Ulricehamns kommun?  
Transporter spelar en viktig roll för att tillgodose näringslivets behov, kommunens 
verksamhet samt invånarnas möjligheter att ta sig till jobbet, uträtta ärenden och ägna sig åt 
fritidsaktiviteter. Transportsektorn står inför stora utmaningar för att långsiktigt klara 
samhällets behov av tillgänglighet på ett hållbart sätt. Våra resor och transporter leder idag 
till utsläpp som påverkar klimatet.  Motorfordonstrafiken orsakar också negativa effekter i 
form av trängsel, luftföroreningar och buller. Ulricehamns kommun behöver ta sig an de 
utmaningar som transporter skapar och fokusera på att dessa blir fossilfria. 

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdets önskvärda inriktning är att kommunens verksamheter ska vara fossilfria 
senast år 2025. 

Vad ska prioriteras? 
Följande områden är viktiga att prioritera: 

 Energieffektivisering i offentliga inrättningar och installation av solceller. 

 Upphandling av kommunala transporter, fordon och bränsle. 

 Hållbar och säker energiförsörjning för kommunens invånare. 

Så tyckte medborgarna:5 
 
Solceller i offentliga inrättningar. 

 
5 Citat från medborgarenkäten, höstmarknaden och övrig medborgardialog. 
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En sak kommunen måste utveckla är användandet av solceller i egna verksamheten och 
genom det stimulera företag och enskilda att följa efter och också satsa. Laddstolpar för 
elbilar är en annan sak som måste finnas god tillgång till i kommunen för att möta den 
kommande "elbilsrevolutionen". Miljö-, hållbarhets- och klimattänk ska känneteckna den 
fortsatta utvecklingen i Ulricehamns kommun. 
 
Tycker att en enkel och viktig sak är hur kommunen erbjuder, eller snarare inte erbjuder, 
möjlighet att lämna komposterbart avfall för att kunna producera tex biogas. Idag finns 
inte den möjligheten vilket det gör i de flesta andra kommuner, i många sedan länge. Det 
borde inte vara så svårt att erbjuda den möjligheten, om inte annat i alla fall genom 
samarbete med någon grannkommun. Det blir en stor andel av hushållsavfallet som skulle 
kunna komma till nytta men som istället bara förbränns. En relativt enkel insats för 
kommunen som skulle uppskattas av både invånare och miljö. 
 
Gratis busstrafik för pensionärer från 65 år. 

9.2 Livsmedel, konsumtion och avfall 
Varför är frågan viktig för Ulricehamns kommun?  
Den livsstil och det konsumtionsmönster av varor och tjänster som finns idag leder till 
klimatpåverkan och utsläpp av giftiga ämnen. Genom att enbart köpa det som verkligen 
behövs och genom att återanvända och återvinna går det att minimera den miljöpåverkan 
som dagens livsstil och konsumtionsmönster ger upphov till. Nödvändiga inköp ska vara 
långsiktigt hållbara och miljömedvetna. All konsumtion ger upphov till avfall. Avfallet i ett 
hållbart samhälle tas tillvara och återvinns. 

Avfallsfrågorna utmärkte sig som det område som invånarna ansåg vara mest angeläget. 
Särskilt frågan om insamling och omhändertagande av matavfall framhölls.  

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdet önskvärda inriktning är att Ulricehamn kommun ska befinna sig högst upp i 
avfallstrappan. Därför bör kommunen arbeta för att bryta de linjära resursflödena och ersätta 
dessa med cirkulära resursflöden.  
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Bild 2 Avfallstrappan, Illustration Lidköpings kommun. Avfallstrappan styr hur avfallet ska tas om hand, i första 
hand ska vi minimera och förbygga att avfall uppstår genom medveten konsumtion. Om avfall uppstår ska det 
återanvändas och komma någon annan till del. Om återanvändning inte är möjligt ska materialet återvinnas. Om 
återvinning inte är möjligt ska energin utvinnas och i sista hand om inget alternativ kvarstår ska avfallet 
deponeras. Ovanstående bild illustrerar principerna i avfallstrappan. 

  

Vad ska prioriteras? 
 Upphandling av ekologiskt hållbara samt lokalt och hållbart producerade livsmedel 

till kommunala verksamheter. 

 Sortering av matavfall vid sophämtning, exempelvis genom separata kärl, viktigt 
främst i tätort.  

 Organiskt avfall ska användas som en resurs för energiutvinning och en bas för 
kretsloppsanpassning t.ex. biogas.  

 Farliga kemikalier ska minimeras, särskilt i barns miljöer. Ulricehamn ska eftersträva 
att vara en giftfri kommun. Att bli en giftfri kommun innebär arbete med systematisk 
utfasning av farliga kemikalier. En del i arbetet är att ta fram en kemikalieplan.  

 Återbruk och återvinning ska främjas och utvecklas inom kommunen exempelvis på 
återvinningscentralen.  

 En utvecklad reningsteknik av avloppsslam är av avgörande betydelse för att 
kretsloppssystemet ska fungera genom att organiskt avfall återförs till kretsloppet. 
Avloppsslammet måste därför kvalitetssäkras. 
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Så tyckte medborgarna: 
Livsmedel ska endast köpas in som är producerade enligt svensk lagstiftning och svenska 
djurlagar. I första hand svenskproducerad mat, med lite antibiotikaanvändning. 

Mina barn skall inte äta mat på dagis/förskola, som jag skulle få fängelse och djurförbud 
för att producera. De skall heller inte gödas med antibiotika genom maten när de är i 
förskola/skola. Det finns många producenter runt Ulricehamn som producerar både kött, 
mjölk, ägg, grönsaker m.m. varför inte använda denna mat? Mindre kemikalier, 
antibiotika och bättre djurhållning dessutom bidrar det med fler arbetstillfällen utanför 
centralorten. 

Att kommunen prioriterar närproducerat i upphandlingar. 

Ekologisk mat och närproducerat är viktigt för mig för att köper man t ex grönsaker från 
andra länder måste de transporteras och då släpper man ut avgaser. 

Saknar sortering av komposterbart avfall i hemmet. 

Vi som bor i ytterkanterna av kommunen skulle gärna ha sopsortering på närmare håll. 
Kan inte vara bra för miljön att behöva åka långt för att återvinna sina sopor. Glöm inte 
oss på landsbygden, vi finns också!!! 

 

9.3 Infrastruktur och bebyggd miljö 
Varför är den här frågan viktig i Ulricehamns kommun?  
Byggnader och infrastruktur innebär miljö och klimatpåverkan såväl i planering, uppförande, 
användning och avveckling. Planering för byggnader och infrastruktur behöver vara 
långsiktigt hållbar. En långsiktig infrastruktur ger en förbättrad attraktionskraft för 
kommunen som bostad- och etableringsort. 

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdets önskvärda inriktning är att Ulricehamn kommun ska arbeta för att 
förvaltningen och de kommunala bolagen ska bygga med resurssnåla och sunda material och 
metoder. En välutvecklad kollektivtrafik ska eftersträvas i hela kommunen. 

Vad ska prioriteras? 
 Infrastruktur som minskar tung trafik genom tätorterna. 

 Cykelinfrastrukturen i hela kommunen ska utvecklas till att vara Sveriges bästa, det 
ska finnas säkra gång- och cykelvägar till kommunens skolor. 

 Flexibla lösningar i kollektivtrafiken som gynnar hela kommunen ska utvecklas. 

 Kommunen bör sträva efter ett ökat inslag av miljö- och klimatvänligt byggande. 

 Taxor och avgifter kan konstrueras för att fungera som styrande incitament.  
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 Kommunen kan som beställare, byggherre och hyresgäst ställa miljö- och 
hållbarhetskrav. 

Så tyckte medborgarna: 
Det borde finnas cykelvägar, det borde finnas cykelvägar ut till stallet så kan föräldrar 
jobba istället för att skjutsa ut stallvärdarna. 

Ordna för mer bussförbindelser väster om stan... Vi boende på denna sidan är numer 
tvungna att köra bil. Det fanns tidigare möjlighet att åka med 200 bussen, men inte 
längre... Kör man en mil kan man lika gärna köra tre. 

”Bor strax utanför Ulricehamns centrum... Alltså i Brunn. Och då tycker inte vi att vi bor 
långt bort. Men ni måste fullständigt glömt bort oss här på andra sidan sjön. Bilarna här 
går verkligen i skytteltrafik. Finns inte en enda buss som man kan åka med. Buss 71 gick 
runt brunn kyrka den lilla rättöversvägen för länge sedan. Varför kan ni inte göra det nu 
också, och att den går regelbundet runt här. Tror faktiskt att folk skulle åka mer buss bara 
det går bussar. Inte bara ett par gånger om dagen utan oftare och att det även går på 
kvällar lite senare och på helger när folk vill komma hem när man varit ute och roat sig. 

Bättre cykelbanor, underlätta cyklandet. 

Angående trafiksituationen på Marbäcksvägen/Strandvägen. Det har blivit allt värre med 
åren. Byggandet av motorvägen och nya industriområden har dessutom inneburit 
ytterligare belastning av den tunga trafiken som hämtar sitt grus från bergtäkten i 
Marbäck. Det är knappast tyst en minut under den tiden Det är väl känt hur buller menligt 
påverkar hälsan. Från Willys och söderut till Skottek får man väl anse att stadsdelen är ett 
villaområde. Förr, när biltrafiken inte var så intensiv var det kanske lättare att kombinera 
detta med en genomfart, men med dagens intensitet så är det ingen lämplig kombination. 

 

9.4  Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
Varför är den här frågan viktig i Ulricehamn?  
En levande och rik natur med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster 
är en förutsättning för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster beskriver relationen mellan 
människa och natur. Naturen tillhandahåller tjänster som exempelvis, vattenrening, 
pollinering och möjligheter till rekreation(se bild 3). Trots att ekosystemtjänsterna är 
grunden i vår välfärd är de ofta osynliga i viktiga samhällsbeslut. Biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster behöver därför skyddas, bevaras och utvecklas såväl i landsbygdsområden 
som i tätortsmiljöer.   
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Bild 3 Kategorisering av ekosystemtjänster, Illustration, Naturvårdsverket. 

 
Genom att skydda, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna 
skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen.  Med en ökande 
befolkning och en ökad exploatering är det viktigt att den biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänsterna inte utarmas. Detta måste särskilt beaktas i tillväxtkommunen 
Ulricehamn. Där de miljöer och värden som bidrar till kommunens attraktivitet bland annat 
finns i den levande landsbygden, rekreations- och friluftsmöjligheterna samt de värdefulla 
natur-, kultur- och odlingslandskapen.  

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdets önskvärda inriktning är att utveckla jord- och skogsbrukslandskapet i 
kommunen. Det mosaikartade landskapet hyser växter och djur som är av stort värde för den 
biologiska mångfalden och därmed förmågan att producera ekosystemtjänster.   

Vad ska prioriteras? 
 Ekosystemtjänster ska vägas in i alla beslut.   

 Kompensatoriska åtgärder ska vidtas där ekosystemtjänster hotas till exempel i 
tätbebyggt område där parkmark eller grönytor tas i anspråk. 

 

Så tyckte medborgarna: 
Det finns ett behov av fiskpassager för nedströmsvandring mot Åsunden. 

Som kommuninvånare saknar jag arbetet med ekosystemtjänster och hållbar utveckling 
över hela kommunen. En liten kommun med begränsade medel behöver göra mesta möjliga 
av dem, arbeta med och vårda de ekosystemtjänster vi har istället för att tvingas lägga 
pengar och resurser på att ersätta dem i efterhand. Tre grundbehov finns för att vi ska 
kunna bo här: vatten vi kan dricka, luft vi kan andas utan att riskera vår hälsa, och mark 
som kan brukas. Det är betydligt mer resurseffektivt att ha koll på hur de här tre 
basbehoven påverkas av kommunens utveckling än att exploatera först och få notan sedan. 
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Insatser behöver göras för att skydda Åsunden och dess naturvärden inklusive fiskbestånd! 

Åsundens vattenkvalitet är under risk. Åtgärder behöver vidtas. Det gäller dels utsläpp 
utefter Ätran och runt Åsundens stränder, men även insatser som att minska 
fritidsbåtarnas negativa påverkan. Tvåtaktsmotorer säljs inte längre och bör således fasas 
ut från sjön. Visionen bör vara att endast tillåta eldrivna motorer på sikt. 

10 Referenser 
Länsstyrelsen, Regionala miljömål för Västra Götaland, 2015:50. 

Miljömål.se, www.miljomal.se 

Naturvårdsverket, www.naturvårsverket.se 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, www.skl.se 

Västra Götalands regionen, www.vgregion.se 

 

Illustrationer: 
Lidköpings kommun, Illustration, Avfallstrappan, 2017. 
https://lidkoping.se/boende-och-miljo/avfall-och-atervinning/vart-framtida-
sorteringssystem/avfallstrappan/#https%3A%2F%2Flidkoping.se%2Finnehall%2F2016%2F
06%2FAvfallstrappan_web.jpg 

Naturvårdsverket, Illustration, Kategorisering av ekosystemtjänster, 2017. 
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/ekosystemtjanster/vad-ar-ekosystemtjanster/kategorisering-ekosystemtjanster.jpg 

  

http://www.miljomal.se/
http://www.naturv%C3%A5rsverket.se/
http://www.skl.se/
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Bilaga 1 Idébank  
Nedanstående tankar och idéer har påträffats, uppkommit och diskuterats under 
beredningsarbetet. Dessa kan fungera som en inspiration i kommunens fortsatta arbete. 

Energi och transport 
 Förnya kommunens energiplan. 

 Sätt mål för att driva fram energieffektiva produkter och tjänster genom tufft ställda 
upphandlingskrav. Ställ krav på fossilfria transporter vid upphandling. 

 Sätt ambitiösa miljö- och energimål vid större ombyggnationer eller renoveringar av 
kommunalägda bostäder och lokaler. 

 Prioritera arbetet med elfordon och eldriven kollektivtrafik. Användning av 
biobränslen ska gynnas i planering och verksamhet. 

 En plan för en cykelinfrastruktur för invånare och besökare bör upprättas.  

 Utveckla kollektivtrafiken genom ett tätare samarbete med regionen. Sträva efter att 
kommunen ska få bättre linjedragningar inte minst på landsbygden. 
Närtrafiksystemet är ett bra exempel och kan utvecklas vidare. Sträva efter eldrivna 
bussar i stadstrafik. 

 Samarbeta med regionen om smartare resor. Resenärer ska kunna kombinera 
kollektivtrafik och cykel. 

 Delta i projektet Sol i Väst. 

 Delta i projektet Minimeringsmästarna. 

 Delta i nätverk som Sveriges Ekokommuner och/eller Klimatkommunerna. 

 Förmånscyklar för anställda likt Borås och Jönköping för att uppmuntra fler att ta 
cykeln och föregå med gott exempel. 

 Tillämpa alltid behovsbaserad ventilation och belysning i kommunala lokaler. 
Kommunen bör anta Belysningsutmaningen. 

 Kommunverksamheternas bilar bör senast 2021 vara utbytta till elbilar och 
biogasbilar.  

 Renovera och bygg klimatsmarta skolor med närvarostyrd belysning och ventilation, 
snålspolande toaletter och solpaneler på taken. 

 Installera närvarostyrd belysning på gång- och cykelvägar, det spar energi och gynnar 
fladdermöss. 

 Se över möjligheterna för laddning av elbilar och sök pengar från Klimatklivet. 



 
 
 
 

18

Livsmedel, konsumtion och avfall 
 Kommunen kan tillsammans med andra närliggande kommuner ge småskaliga 

livsmedelsleverantörer möjlighet att leverera produkter till kommunal verksamhet via 
en samordnad varudistribution. 

 Uppmuntra till direkthandel med lokalproducerad mat genom s.k. rekoringar. 

 Ställa krav på miljömässig hållbarhet när produkter och tjänster upphandlas. 

 Minskar andelen oönskade kemikalier i förskolor och skolor. Ge pedagoger och barn 
ökade kunskaper om hälsa, miljö och konsumtion och lägga grunden för ett hållbart 
samhälle genom att förskolan blir en giftfri miljö. Kommunen kan delta i projektet 
Giftfri förskola. 

 Ta fram en åtgärdsplan avseende mikro- och makroplaster. Förekomst och spridning 
ska minimeras genom ökade renhållningsåtgärder m.m. 

 Använd avfallstaxan som ett incitament för att minimera avfallsmängden. 

 Ge stöd och hjälp till fastighetsägare för att utveckla moderna system för 
avfallshanteringen.  Där så är möjligt bör kompostering ske. 

 Etablera sortergårdar och prylbodar för att främja återvinning och återbruk i hela 
kommunen. 

 Arbeta för att minska invånarnas användning av och exponering för miljö- och 
hälsofarliga ämnen. 

 Återvinningscentralen Övreskog kan utvecklas med en utbyggnad likt den som finns i 
Eskilstuna. Det innebär att en utveckling med försäljning av secondhand varor, café 
och träffpunkt. Detta skulle kunna ersätta och fungera som en förflyttning 
Överskottslagret som finns på Villagatan. Det kan vidare utvecklas med 
återvinningsverkstäder och växthus. 

 Förnya kommunens avfallsplan. 

 Mediciner bör kunna lämnas på återvinningscentralen för vidareförmedling till rätt 
aktör för omhändertagande. 

Infrastruktur och bebyggd miljö  
 Anpassar byggandet och marken till ett förändrat klimat både för att minska riskerna 

och dra nytta av de förutsättningar klimatförändringarna för med sig. 

 Kommunens inställning vad avser hållbarhetskrav, avgiftsstyrning och praxis för 
byggande, entreprenadupphandling och liknande bör göras tydlig och känd för alla 
intressenter. 

 Kommunens förvaltningar och övriga verksamheter ska bygga med resurssnåla och 
sunda material och metoder. Byggnaderna utformas för en välfungerande 
avfallshantering. 
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 Anordnar en markanvisningstävling för ett område där ledorden ska vara ett grönt 
bostadsområde byggt helt i trä med t.ex. grönskande tak, solceller. 

 Stimulera flera att bygga miljöeffektivt och ska därför ha lägre avgifter för bygglov, 
startbesked och planavgift för den som bygger energieffektivt. 

 Delta i Citylab Action, en process för hållbar stadsutveckling, och arrangera ett 
Forum för strategisk byggherresamverkan. 

 Uppmärksamma skillnaderna mellan olika typer av konstruktioner och materialval 
vid nybyggnation. Kommunen bör även i detta avseende sträva efter ett ökat inslag av 
miljö- och klimatvänligt byggande. 

 

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för rekreation ska stärkas och 

utvecklas. Åsunden, Ätran, Viskan och andra vattendrag ska ha högsta ekologiska 
standard. 

 Den jord- och skogsmark som Ulricehamn kommun äger ska brukas på ett hållbart 
sätt.  

Övrigt 
 Fler skolor ska ha Grön Flagg. 

 Instifta ett miljöpris. 

 Vara invånare och företag behjälpliga med att söka och ge råd och information om 
statliga regionala bidrag för projekt. 

 Vid rådgivning om bygglov, tipsa om miljövänligare alternativ. 

 Skaffa en app som uppmuntrar och underlättar sopsortering för invånarna. 

 Etablera kvartersodlingar. 

 Utred påverkan av trådlösa nätverk, framför allt i förskolan.
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1 Sammanfattning 
En tillfällig beredningsgrupp tillsattes under 2016 för att arbeta fram en strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Beredningsgruppen redovisade sitt uppdrag i 
dokumentet ”Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor”. Kommunfullmäktige 
har gett kommunstyrelsen och förvaltningen i uppdrag att yttra sig avseende ekonomi, 
laglighet och konsekvenser i övrigt. Den föreslagna strategin innehåller inga formuleringar 
som är tveksamma ur laglighetssynpunkt.  
 
Enligt förvaltningens bedömning innehåller strategidokumentet 8 strategiområden, 17 
prioriteringsområden och en idébank som innehåller 44 åtgärdsförslag. Det innebär att ett 
omfattande arbete som kan kräva stora resurser. En kartläggning av miljötillståndet behöver 
göras som en bas för en framtida handlingsplan. Om inte en sådan genomförs är 
sannolikheten stor att vissa områden där kommunen ligger långt framme, och där åtgärders 
marginalvinst är liten, prioriteras medan andra områden där behovet är större inte kommer 
med alternativt inte ges den prioritet de skulle behöva. I flera av de utpekade 
strategiområdena ingår flera strategiområden och kopplingen till de nationella 
miljökvalitetsmålen är oklar. 
 
Den miljöstrategiska målbilden, att Ulricehamns kommun ska vara i framkant som en 
ekologiskt hållbar kommun, har inte satts i tidsperspektiv och är därmed oklar. Oavsett 
tidsperspektiv kräver målsättningen omfattande förändringar avseende arbetssätt och 
metoder, och kan kräva omfattande kompetenshöjning och resurser. Strategiområdet energi 
och transporter innehåller delvis prioriteringsområden där kommunen redan ligger långt 
framme och där åtgärdernas marginalvinst är liten. Inom delar av strategiområdet livsmedel, 
konsumtion och avfall har kommunen kommit långt i miljöarbetet och marginalvinsten av 
ytterligare åtgärder bedöms vara marginell. En del av prioriteringsområdena ligger utanför 
kommunens rådighet vilket kan försvåra genomförandet.  
Detta gäller också strategiområdet infrastruktur och bebyggd miljö. Strategiområdet 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vilket är grunden för övrigt miljöarbete, bör lyftas 
fram mer. Detta område är kraftigt eftersatt i kommunen. Utan ett kraftfullt och progressivt 
arbete inom detta strategiområde är det tveksamt om kommunen kan höja sin ranking som 
ekologiskt hållbar kommun.  
 
Sammantaget görs bedömningen att strategiförslaget mycket omfattande och om det 
genomförs sannolikt innebär stora förändringar för verksamheten. Strategin bedöms som 
genomförbar men mycket resurskrävande och kan innebära att kunskapsnivån i kommunen 
behöver höjas avsevärt hos handläggare och beslutsfattare, och att flera arbetsprocesser, 
rutiner, styrdokument, etc. behöver arbetas om. Samtidigt bedöms ett genomförande av 
strategin ge långtgående positiva effekter för kommunen och dess innevånare.  
 
Strategin ska konkretiseras i en handlingsplan med förslag på uppdrag och mål på rimlig 
ambitionsnivå. Handlingsplanen bör också innehålla en kartläggning av miljötillståndet i 
kommunen så att en prioritering kan göras i den långa listan av prioriteringsområden utifrån 
kostnadseffektivitet och miljönytta. Samma krav bör ställas på åtgärdsförslag och 
framgången i varje åtgärdsförslag bör kunna mätas på ett adekvat sätt och årligen följas upp. 
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2 Uppdraget 
 
En tillfällig beredningsgrupp tillsattes under 2016 för att arbeta fram en strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Beredningsgruppens uppdrag bestod i att peka ut 
inriktningar som var av störst betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart miljöarbete inom kommunen samtidigt som kommunens utveckling och tillväxt 
främjades. För att säkerställa att kommunens arbete med miljöfrågor utgår ifrån ett 
långsiktigt perspektiv med väl avgränsade prioriteringar och vägval skulle strategin 
konkretiseras i 3-4 strategiområden med utgångspunkt från de nationella 
miljökvalitetsmålen samt kommunens senast antagna översiktsplan. 
 
Beredningsgruppen redovisade sitt uppdrag till Kommunfullmäktige i november 2017 genom 
ett förslag till styrdokument kallat ”Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor”. 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen och förvaltningen i uppdrag att yttra sig 
avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt. 

3 Förvaltningens yttrande 
 

3.1 Generella synpunkter 
 
En av utgångspunkterna för strategiarbetet var en koppling till de nationella 
miljökvalitetsmålen. I strategin finns inga tydliga kopplingar mellan nationella och lokala 
miljömål vilket kan försvåra arbetet med en handlingsplan. 
 
Kommunen har för närvarande inga lokala miljömål. Det är därför angeläget att kommunen 
får nya lokala miljömål som utifrån lokala perspektiv bibehåller och förbättrar 
miljötillståndet, för att på så sätt skapa en attraktiv kommun dit människor vill flytta. 
 
En kartläggning av miljötillståndet behöver göras som en bas för en framtida handlingsplan 
då det saknas aktuella uppgifter om miljötillståndet i kommunen utifrån de nationella 
miljömålen. Utan en kartläggning finns inte kunskap om hur långt kommunen kommit inom 
olika områden/olika miljömål. Konsekvensen blir att områden där kommunen redan kommit 
långt prioriteras medan områden som idag är eftersatta blir ytterligare eftersatta. Prioritering 
bör utmynna i angelägna områden där åtgärder är kostnadseffektiva, dvs. stor miljönytta är 
möjlig att uppnå till en billig kostnad. En sådan prioritering är svår att göra utan en 
kartläggning som bas. Utan en kartläggning är därför risken stor att områden prioriteras där 
marginalnyttan för miljön är liten och kostsam. 
 
Strategin är väldigt omfattande och tar upp många olika strategiområden (se nedan under 
respektive strategiområde). Totalt omfattar strategin enligt förvaltningens bedömning 8 
strategiområden och 17 prioriteringsområden, undantaget den miljöstrategiska målbilden. 
Bifogat strategidokumentet finns dessutom en idébank som omfattar 44 åtgärder. Efter 7 år 
utan något samordnat miljöarbete och utan lokala miljömål finns det naturligtvis många 
eftersatta områden och många angelägna miljöområden att arbeta med. Det är dock tveksamt 
om kommunens fortsatta miljöarbete underlättas av så många strategiområden, 
prioriteringsområden och åtgärdsförslag. Utan en stor politisk enighet om en bred satsning 
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på miljöområdet och att miljöområdet prioriteras resursmässigt i budget gör förvaltningen 
bedömningen att det blir svårt att genomföra strategidokumentets intentioner. 
 
Det är också tveksamt om ett strategidokument ska peka ut ”ska”-mål. 

3.2 Miljöstrategisk målbild 
 

3.2.1 Laglighet 
 
Avsnittet miljöstrategisk målbild innehåller inga formuleringar som är tveksamma ur 
laglighetssynpunkt. 
 

3.2.2 Ekonomi 
 
För att fullständigt bedöma de ekonomiska konsekvenserna av den miljöstrategiska 
målbilden behöver strategin brytas ned i konkreta åtgärder, t.ex. formulerade i en 
handlingsplan. Redan nu kan dock några konsekvenser identifieras.  
 
För att konkretisera den miljöstrategiska målbilden behövs en kartläggning av 
miljötillståndet i kommunen. Denna kartläggning behövs som en grund för ett vidare arbete 
med en handlingsplan. 
 
I dag är det många medborgare som ställer krav på ett progressivt miljö- och 
hållbarhetsarbete. Detta är därför en del i att locka människor att flytta till kommunen och 
kommunen gynnas av ett bra miljöarbete. Ett genomförande av en handlingsplan baserad på 
den miljöstrategiska målbilden leder sannolikt till ökad inflyttning och säkerställer miljön för 
kommunens invånare. Målbilden innebär en ambitionshöjning som inte bedöms möjlig att 
hantera inom befintlig ram och verksamhet. Handlingsplanen kommer att innehålla många 
åtgärder, omfatta ett stort antal områden och ta flera år att genomföra. För att genomföra en 
sådan handlingsplan krävs att miljöarbetet betraktas som del av kommunens ordinarie 
verksamhet och inkluderas i löpande, ordinarie budgetarbete. 
 
Nationellt och regionalt betraktas miljöarbetet samt att uppfylla de nationella miljömålen 
som prioriterat. Konkret innebär detta att det finns stora möjligheter för kommunen att söka 
bidrag. Bidragen är konstruerade så att kommunen vid genomförande av miljöåtgärder står 
för 50 % av kostnaden. Detta innebär att kommunen inte behöver bära hela kostnaden för ett 
progressivt miljö- och hållbarhetsarbete.  

3.2.3 Konsekvenser 
 
Definitionerna av vad som är ekologiskt hållbart varierar. Att vara i framkant som en 
ekologiskt hållbar kommun kan därför tolkas på olika sätt både vad gäller nivå och vad ett 
ekologiskt hållbart Ulricehamn innebär. Det är fullt möjligt att arbeta med den 
miljöstrategiska målbild som beskrivs i strategidokumentet. Utan en konkretisering är det 
dock svårt att bedöma konsekvenserna. Är målet att Ulricehamn ska vara bland de 10 bästa 
hållbarhetskommunerna inom 5 år, en möjlig tolkning av den miljöstrategiska målbilden, 
kommer det att krävas mycket stora förändringar och stora resurser för att nå detta mål. Är 
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målet mera av visionskaraktär kan förändringarna ske gradvis och resursbehovet spridas ut 
över en längre tidsperiod.  
 
Flera kommuner har gjort en snabb resa och snabbt blivit bland de framgångsrikaste 
hållbarhetskommunerna. Förutsättningarna för detta har varit stark och bred politisk 
enighet, engagemang kring övergripande mål och att man satsat stora resurser för att nå 
målet. 
 
Oavsett om den miljöstrategiska målbilden tolkas i ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv 
bör det vara klart att det kommer att krävas genomgripande förändring som genomsyrar och 
omfattar hela kommunen, samt en prioritering av miljön i beslut och resursfördelning. Med 
bra beslutsunderlag som bygger på gedigen utredning och visar miljönyttan av olika 
alternativ, och med välavvägda politiska beslut där miljönyttan ges en prioriterad roll har 
Ulricehamns kommun stora möjligheter att snabbt höja sin ranking. Erfarenhet från 
framgångsrika kommuner visar att hållbarhetssatsning inte innebär avkall på andra 
prioriteringar och långsiktigt lönar sig, till exempel genom ökad inflyttning. 
 
Kommunen har också en stark roll som föregångare och förebild men kan bara agera på 
områden som kommunen har rådighet över. Genom att bli en stark aktör kan kommunen 
påverka andra aktörer. Först när målbilden konkretiserats i en handlingsplan kan 
konsekvenserna bedömas fullt ut. Det är viktigt att de delar av organisationen som berörs och 
har kompetens, medverkar i formuleringen och genomförande av handlingsplan.  
 
Strategidokumentet menar att den strategiska målbilden genomförs genom att miljö- och 
hållbarhetsarbetet drivs och förankras i hela den kommunala verksamheten, att 
miljöledningssystem införs, att miljöarbetet formuleras i mätbara mål som årligen följs upp, 
att alla förslag till kommunala beslut ska innehålla en miljöbedömning och att kommunen 
söker medel för omställning till hållbart samhälle (se ekonomi ovan). Här kan flera 
konsekvenser förutses.  
 
Införande av obligatoriskt miljöledningssystem kan innebära ett omfattande arbete med 
livscykelanalyser, dvs. att varje produkts eller tjänsts hela process följs och att man 
identifierar var miljöförbättringar kan göras. Ett alternativ kan vara att begränsa kravet på 
miljöledningssystem och livscykelanalys till områden där miljövinster sannolikt är störst. 
Detta behöver utredas.  
 
Kommunen behöver en kartläggning av vad som skett de senaste 7 åren och hur 
miljöstatusen ser ut. Detta bör ligga till grund för hur framgången i miljöarbetet ska mätas, 
hur data skall samlas in och vad som är lämpliga mät-/nyckeltal. Viktigt är att målens miljö- 
och medborgarnyttan tydliggörs och att den reella åtgärdskostnaden, dvs. åtgärdskostnad 
minus miljönytta lyfts fram. En kartläggning och utredning av lämpliga mätetal för 
miljöframgången bör utredas och vara en del i en handlingsplan. Detta innebär ett 
omfattande arbete men underlättar samtidigt politiska ställningstaganden.   
 
Ska miljö- och hållbarhetsarbetet förankras och drivas i hela den kommunala verksamheten, 
och alla förslag till kommunala beslut innehålla en miljöbedömning, förutsätter detta en 
konsensus och medvetenhet om vad ekologisk hållbarhet är. Det innebär också att 
hållbarhetsaspekten säkerställs och finns med som en viktig komponent i relevanta 
sammanhang i kommunens arbete och politiska ställningstaganden. Det finns idag 
erfarenhet från andra kommuner och vägledning från Naturvårdsverket, Regeringen och 
Länsstyrelsen som kan utnyttjas. Samtidigt förutsätter detta att miljönyttan med olika 
beslutsförslag lyfts fram och tydliggörs i beslutsunderlag. Detta kan leda till att checklistor, 
rutiner, processkartläggningar, riktlinjer, etc. behöver arbetas om.  
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Vidare kan det bli aktuellt med utbildning av både handläggare och beslutsfattare, så att 
kompetens finns för att producera behövliga beslutsunderlag och att politiska 
ställningstaganden har god vägledning samt tar sin utgångspunkt i ekologisk kunskap och 
ekologisk hållbarhet vilket leder fram mot det övergripande miljöstrategiska målet.  
 

3.2.4 Slutsats 
 
Målbilden är möjligt att arbeta med. Beroende på vilken väg som kommunen väljer att gå blir 
konsekvenserna olika och det går därför inte, utan att det politiskt blivit fastställt vilken 
ambitionsnivå kommunen ska lägga sig på och hur snabbt kommunen vill nå det 
övergripande målet, att fullt ut bedöma konsekvenserna.  

3.3 De fyra strategiområdena 
 

3.4 Energi och transporter 
 

3.4.1 Laglighet 
 
Strategiområdet energi och transporter innehåller inga formuleringar som är tveksamma ur 
laglighetssynpunkt. 
 

3.4.2 Ekonomi 
 
Utifrån strategiområdet energi och transporter är det svårt att bedöma särskilda ekonomiska 
förutsättningar och konsekvenser. Föreslagna prioriteringar kan innebära investeringar. 
Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser kan först bedömas då strategin bryts ner och 
tydliggörs i en handlingsplan och i konkreta mål. I en ekonomisk bedömning är det ytterst 
viktigt att kostnadseffektiviteten tydliggörs, dvs. att miljö-nyttan/vinsten uttrycks i monetära 
termer, alternativt värderas, och relateras till åtgärds-/investeringskostnad. 
 
Det finns medel att söka för genomförande av åtgärder inom strategiområdet. Detta innebär 
att kommunen kan få 50 % bidrag för åtgärder och därmed inte behöver stå för hela 
kostnaden ensam.  

3.4.3 Konsekvenser 
 
Detta är egentligen två strategiområden som slagits samman till ett. I strategiområdet energi 
och transporter tar beredningen upp tre inriktningar som medborgarna anser att kommunen 
ska fokusera på: Energieffektivisering av offentliga inrättningar och installation av solceller, 
upphandling av kommunala transporter, fordon och bränsle samt hållbar och säker 
energiförsörjning för kommunens invånare. Strategiområdets önskvärda inriktning är att 
kommunens verksamheter inom energi för drift och transporter ska vara fossilfria senast år 
2025. 
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Kommunen kan påverka de verksamheter den har rådighet över. Ansvar för kollektivtrafiken 
finns inom regionens verksamhet och kommunen kan påverka genom samplaneringsmöten.  
 
Energieffektivisering av kommunala fastigheter har varit framgångsrik och nått långt. Detta 
arbete befinner sig nu i ett läge där marginalnyttan av ytterligare åtgärder riskerar att bli låg. 
 
I stort sett hela tjänstebilsflottan drivs idag med biogas. De maskiner som används i skötsel 
av t.ex. parker drivs till mycket stor del med miljövänlig diesel. Stora delar av 
prioriteringsområdet är alltså redan genomfört. Däremot behöver kommunala transporter 
utredas och elbilsmarknadens utveckling behöver följas. 
 
Möjligheterna att styra genom upphandling behöver också utredas vidare då det bland annat 
visat sig att det ibland är svårt att genomdriva krav om det inte finns ersättningsprodukter, 
att kompetensstöd till upphandlingsenheten inte fungerar fullt ut, etc. 
 
All el som köps in av kommunen är miljövänlig varför prioriteringsområdet till stor del redan 
är uppfyllt. Med tanke på klimatförändringen behöver dock elförsörjningen ses över. 
 

3.4.4 Slutsats 
 
Strategiområdet är fullt möjligt att jobba med. De utpekade områden är till stor del sådana 
där kommunen är långt framme redan idag. Därför blir flera av förändringarna sådan som är 
på marginalen och kan innebära större insatser än övriga prioriterade områden i 
strategidokumentet. 

3.5 Livsmedel, konsumtion och avfall 
 

3.5.1 Laglighet 
 
Strategiområdet livsmedel, konsumtion och avfall innehåller inga formuleringar som är 
tveksamma ur laglighetssynpunkt. 
 

3.5.2 Ekonomi 
 
Utan att strategiområdet livsmedel, konsumtion och avfall omvandlats till konkreta åtgärder 
går det inte att fullständigt bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Föreslagna 
prioriteringar kan innebära investeringar. Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser kan 
först bedömas då strategin bryts ner och tydliggörs i en handlingsplan och i konkreta mål. I 
en ekonomisk bedömning är det ytterst viktigt att kostnadseffektiviteten tydliggörs, dvs. att 
miljö-nyttan/vinsten uttrycks i monetära termer, alternativt värderas, och relateras till 
åtgärds-/investeringskostnad. 
 
Det finns medel att söka för genomförande av åtgärder inom strategiområdet. Detta innebär 
att kommunen kan få 50 % bidrag för åtgärder och därmed inte behöver stå för hela 
kostnaden ensam. 
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3.5.3 Konsekvenser 
 
Detta är tre strategiområden som slagits samman till ett. Områdena berör dock varandra och 
är på sätt och vis länkade till varandra.  
 
Över 40 % av de livsmedel som köps in till den kommunala verksamheten är ekologiska och 
hållbara produkter. Kontinuerlig arbetas med att höja denna andel. Upphandling av lokala 
produkter har visat sig svårt att genomföra då det snedvrider konkurrensen, men även här 
pågår arbete. Detta är alltså ett prioriteringsområde där kommunen ligger långt fram. 
 
Det är fullt möjligt för Ulricehamns kommun att befinna sig högst upp i avfallstrappan. Det 
pågår en process att ta fram en ny avfallsplan för Ulricehamns kommun och många av 
prioriteringsområdena inom strategiområdet omfattas helt eller delvis av denna nya 
avfallsplan. Samordning bör ske vad gäller prioriteringsområdena återbruk och återvinning, 
användning av organiskt avfall som resurs för energiutvinning samt sortering av matavfall. 
 
Tre av prioriteringsområdena, organiskt avfall som resurs för energiutvinning, 
kvalitetssäkring av slam och giftfri kommun, har direkt betydelse för och koppling till 
projekteringen av det nya reningsverket och fjärrvärmeverket. Det är oklart om 
projekteringsprocessen tagit hänsyn till prioriteringsområdena. Hänsyn till 
prioriteringsområdena kan innebära att projekteringsprocessen utökas, blir mera 
omfattande, tidskrävande samt resurskrävande. Samtidigt kan miljö-nyttan/vinsten bli stor 
varför kostnadseffektiviteten för kommunen blir stor, dvs. hög utväxling på investerade 
resurser.  
 
Erfarenhet från andra kommuner visar att systematisk utfasning av farliga kemikalier kan 
vara problematisk. I vissa fall är det svårt att hitta ersättningsprodukter.  
 

3.5.4 Slutsats 
 
De utpekade prioriterade områdena inom strategiområdet är möjliga att genomföra men det 
är svårt att bedöma hur stora konsekvenserna blir utan att prioriteringsområdena 
konkretiserats mera och får tydligare mål. 

3.6 Infrastruktur och bebyggd miljö 
 

3.6.1 Laglighet 
 
Strategiområdet infrastruktur och bebyggd miljö innehåller inga formuleringar som är 
tveksamma ur laglighetssynpunkt. Plan- och bygglagen kan dock utgöra en begränsning. 
 

3.6.2 Ekonomi 
 
Utan att strategiområdet infrastruktur och bebyggd miljö omvandlats till konkreta åtgärder 
går det inte att fullständigt bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Föreslagna 
prioriteringar kan innebära investeringar. Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser kan 
först bedömas då strategin bryts ner och tydliggörs i en handlingsplan och i konkreta mål. I 
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en ekonomisk bedömning är det ytterst viktigt att kostnadseffektiviteten tydliggörs, dvs. att 
miljö-nyttan/vinsten uttrycks i monetära termer, alternativt värderas, och relateras till 
åtgärds-/investeringskostnad. 
 
Det finns medel att söka för genomförande av åtgärder inom strategiområdet. Detta innebär 
att kommunen kan få 50 % bidrag för åtgärder och därmed inte behöver stå för hela 
kostnaden ensam. 
 

3.6.3 Konsekvenser 
 
Två strategiområden har slagits samman till ett. Strategiområde infrastruktur överlappar 
delvis med transporter (se ovan). 
 
Kommunen kan påverka de verksamheter den har rådighet över. Merparten av den tunga 
trafiken nyttjar större vägar och dessa sköts av Trafikverket. Inom branschen pågår 
miljöarbete initierat av nationellt miljöarbete, bl.a. att Sverige ska vara fossilfritt 2045. 
Prioriteringsområdet ligger i huvudsak utanför kommunens rådighet.  
 
Cykelinfrastrukturen var ett prioriterat område i miljömålen 2008. Det finns en grund för 
fortsatt arbete med detta prioriteringsområde i form av en utbyggnadsplan från 2010 vilken 
följts upp 2016.  
 
Kollektivtrafiken sköts regionalt och kommunen kan framföra förslag på flexibla lösningar på 
samplaneringsmöten, men kommunen har ingen beslutanderätt. 
 
Genom STUBO kan kommunen vara föregångare för miljö- och klimatvänligt byggande. Ett 
lågenergihus invigdes 2009 och energi- och elförbrukningen har minskat i STUBO:s 
fastigheter. Kommunen har små möjligheter att öka miljö- och klimatvänligt byggande via 
bygglov, endast baskrav ställs. Hittills har kommunen i liten utsträckning utnyttjat 
möjligheten att styra via detaljplanebestämmelser och möjligheterna behöver utredas. 
 
Att styra via taxor och avgifter är en metod som framgångsrika hållbarhetskommuner använt, 
t.ex. styrning via markpriser på kommunal mark. Taxor och avgifter bör vara väl 
underbyggda. Både miljönytta och miljö-onytta behöver synliggöras för de som betalar taxor 
och avgifter. 
 
Kommunen kan som beställare, byggherre och hyresgäst ställa höga miljökrav och på så sätt 
vara en förebild samt leda utvecklingen i rätt riktning.  

3.6.4 Slutsats 
 
Det är fullt möjligt att arbeta med prioriteringsområdena. Dock skiljer sig kommunens 
rådighet mellan områdena varför möjligheterna att nå framgång kan vara olika. Respektive 
prioriteringsområden behöver följas upp med avseende på områdets nuvarande situation i 
kommunen, t.ex. planer, projekt, etc. Prioriteringsområdena bör också stämmas av mot 
andra arbetsområden. Det är svårt att bedöma konsekvenserna fullt ut utan att 
strategiområdet och prioriteringsområdena konkretiserats närmare. Potentiellt kan det 
finnas begränsningar genom lagar och bestämmelser. Vidare kan ett flertal styrdokument 
behöva arbetas om/förnyas, vilket i sin tur kan innebära förnyelse av processer, rutiner, etc.   
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3.7 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 

3.7.1 Laglighet 
 
Strategiområdet biologisk mångfald och ekosystemtjänster innehåller inga formuleringar 
som är tveksamma ur laglighetssynpunkt.  
 

3.7.2 Ekonomi 
 
Utan att strategiområdet biologisk mångfald och ekosystemtjänster omvandlats till konkreta 
åtgärder går det inte att fullständigt bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Föreslagna 
prioriteringar kan innebära investeringar. Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser kan 
först bedömas då strategin bryts ner och tydliggörs i en handlingsplan och i konkreta mål. I 
en ekonomisk bedömning är det ytterst viktigt att kostnadseffektiviteten tydliggörs, dvs. att 
miljö-nyttan/vinsten uttrycks i monetära termer, alternativt värderas, och relateras till 
åtgärds-/investeringskostnad. 
 
Det finns medel att söka för genomförande av åtgärder inom strategiområdet. Detta innebär 
att kommunen kan få 50 % bidrag för åtgärder och därmed inte behöver stå för hela 
kostnaden ensam. Däremot behöver kommunen fastställa hur ansökningsarbetet ska 
förankras och organiseras då det kräver medverkan från flera olika enheter, idag saknas 
information och rutiner för detta. Vidare behöver kommunen säkerställa 
motprestationsmedel, dvs. kommunens del av åtgärdskostnaden. 
 

3.7.3 Konsekvenser 
 
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster (EST) är starkt sammankopplade, utan biologisk 
mångfald blir det inga EST. Dessutom vilar Hållbar utveckling på en grund av biologisk 
mångfald och EST. Att biologisk mångfald och EST bildar ett strategiområde är därför 
logiskt.  
 
Biologisk mångfald och naturvårdsarbete är det miljöområde i kommunen som behöver 
arbetas mest med. Behovet att synliggöra ekosystemtjänsters värden i samhällsbeslut har 
belysts i regeringsproposition (prop. 2013/14:141). Inom miljösystemmålen, i etappmålet 
”Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden” står att ”senast 2018 ska 
betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända 
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och andra beslut i 
samhället där det så är relevant och skäligt”. Utan tvekan berörs den kommunala 
verksamheten och kommunala beslut. Integrationen av biologisk mångfald och EST i enlighet 
med regeringens proposition och miljömålssystem krävs en utveckling när det gäller 
kommunens planering.  
 
Klimatförändringen är ett faktum idag. Kommunen behöver arbeta med klimatomställning 
och förebygga klimatförändringarna. I ett sådant arbete spelar den biologiska mångfalden 
och EST en central roll. EST har också en stark koppling till människors hälsa och 
välbefinnande, viktiga delar i ÖP och i den satsning kommunen för närvarande arbetar med 
för att öka antalet kommuninnevånare.  
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De prioriteringsområden som pekas ut är därför av högsta relevans för att bli en hållbar 
kommun. Konsekvenserna kan dock bli långtgående. Värdet av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster behöver genomsyra hela verksamheten och starkt färga prioriteringar 
samt beslut. Eftersom Ulricehamns kommun till stor del saknar denna kunskapsgrund idag, 
kan en konsekvens bli att det behövs en kraftig satsning på medvetenhet och 
kunskapshöjande åtgärder. Denna kunskap och medvetenhet behövs också när det gäller 
kompensatoriska åtgärder.  
 
Vidare behövs mycket arbete med rutiner, verktyg och beslutsprocesser så att biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster kan integreras, och därmed ha en given plats i 
beslutsunderlag och välavvägda beslut. För att genomföra detta behövs resurser. 
 

3.7.4 Slutsats 
 
Strategiområdet bedöms vara fullt möjligt att jobba med. Arbetet kommer att vara 
genomgripande och ta tid att genomföra. Vinsten för kommunen med att ha en tydlig strategi 
är att Ulricehamns blir en ekologisk hållbar kommun som är väl rustad för klimatförändring 
och en kommun som det är attraktivt att flytta till.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-11-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Förvaltningens yttrande över kulturstrategi 
Dnr 2017/224 
 
 
Sammanfattning 
I april 2018 överlämnade beredningen för samhällsutveckling sitt förslag på kulturstrategi till 
kommunfullmäktige. Innan förslaget behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska 
det lämnas över till kommunstyrelsen som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och 
konsekvenser. Kommunstyrelsen har därför gett förvaltningen i uppgift att sammanställa ett 
yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser.  
 
I yttrandet framgår det att förvaltningen är positiv till de fyra strategiområdena men 
konstaterar att resurser kan behöva tillföras för att kunna arbeta med de inriktningar som tas 
upp i varje strategiområde. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-19 från servicechef 
2 Kulturstrategi 
3 Förvaltningens yttrande över kulturstrategi 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Strategidokumentet kulturstrategi antas. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån kulturstrategin och ta fram en 
handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall 
handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så 
får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa 
genomförandet 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-19 

Tjänsteskrivelse Förvaltningens yttrande över 
kulturstrategi 
Diarienummer 2017/224, löpnummer 3842/2018 
 
Sammanfattning 
I april 2018 överlämnade beredningen för samhällsutveckling sitt förslag på kulturstrategi till 
kommunfullmäktige. Innan förslaget behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska 
det lämnas över till kommunstyrelsen som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och 
konsekvenser. Kommunstyrelsen har därför gett förvaltningen i uppgift att sammanställa ett 
yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser.  
 
I yttrandet framgår det att förvaltningen är positiv till de fyra strategiområdena men 
konstaterar att resurser kan behöva tillföras för att kunna arbeta med de inriktningar som tas 
upp i varje strategiområde. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Strategidokumentet kulturstrategi antas. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån kulturstrategin och ta fram en 
handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall 
handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så 
får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa 
genomförandet 
 
 
Ärendet 
Beredningen för samhällsutveckling fick den 23 maj 2017 i uppdrag av kommunfullmäktige 
att ta fram en kulturstrategi. I uppdraget ingick det att ta fram tre till fyra strategiområden. I 
april 2018 lämnade beredningen över sitt förslag till kommunfullmäktige. Förslaget pekar ut 
fyra strategiområden; barn- och ungdomskultur, kulturella och kreativa näringar, 
gränsöverskridande samarbete och bevara och utveckla vårt kulturarv. Innan förslaget 
behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska det lämnas över till kommunstyrelsen 
som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och konsekvenser. Förvaltningen har 
därför sammanställt ett yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser av 
beredningens förslag.  
 
I förvaltningens yttrande framgår att beredningens förslag inte innehåller några aspekter 
som är tveksamma ur laglighetssynpunkt och att det utifrån den övergripande nivå som 
strategin har är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Strategin signalerar 
däremot ambitionsökningar vilket sannolikt inte kommer att kunna tillgodoses via 
omprioriteringar. 
 
Förvaltningen uppmärksammar också att det finns varierade möjligheter att arbeta med de 
strategiområden som pekas ut. 
 
Beslutsunderlag 

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

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

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

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

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

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

Ulricehamns kulturliv ska vara tillgängligt för alla. Vårt strategidokument handlar därför om 
hur vi skall växa med hjälp av kulturen. Når vi detta kommer kommunen att upplevas som en 
mer välkomnande plats och attrahera fler besökare. 

 



 
 
 
 
5

3.1 Vad är kultur? 
Begreppet kultur kan definieras på många olika sätt, i en vid mening kan kultur syfta på alla 
aspekter av livet. Det kan handla om värderingar och traditioner i vardagen men även 
innefatta konstnärliga uttryck såsom litteratur, dans, musik, teater och arkitektur. 

Nedan följer ett urval av definitioner som åsyftas i strategin:  

 Kultur är traditioner och ett sätt att leva. 

 Kultur kan vara utvecklande både för välbefinnandet och empatin. 

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

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

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

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

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

För att nå målen ska kulturpolitiken: 

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

 Främja kvalité och konstnärlig förnyelse 

 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

 Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur.1 

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

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

Fem strategiska områden utifrån strategin: 

 Vidga deltagandet 

 Utveckla kapaciteter 

 Gynna nyskapande 

 Nyttja tekniken 

 Öka internationaliseringen2 

 

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

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

 Barn och unga 

 Besöksnäring 

 Platsutveckling 

 Arenor och nätverk 

 Samverkansplattform för interkulturell dialog 

 Kultur och hälsa3 

 

 

 

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

Målbilder för kulturutveckling i Boråsregionen: 

 Kreativt kluster 

 Kultur som horisontellt perspektiv 

 Skulpturregionen Sjuhärad 2018 

 Vävcenter Sjuhärad 

 Bibliotek som demokratisk kulturarena4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

6 Tillvägagångssätt  
Medborgarenkät 

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

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

 
5 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017–2018. 
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Medborgardialog 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Barn-och ungdomskultur 

 Kulturella och kreativa näringar 

 Gränsöverskridande kulturarbete 

 Bevara och utveckla vårt kulturarv 

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

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

kulturen.  

 Ett varierande kulturutbud ska erbjuds även utanför skolan. 

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

 Ungdomar ska ges möjlighet till ökat inflytande över kulturutbudet.  

 Fler mötesplatser för ungdomar. 

Så tyckte medborgarna:  

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

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

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

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

ska fånga upp och ta tillvara.  

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

arrangemang. 

 Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för 

att underlätta för arrangörer. 

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

 
Så tyckte medborgarna: 

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

 

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

utveckling. 

 Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna.  

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

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

kommungränsen. 

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

 Kommunen ska genom samverkan stötta och synliggöra föreningar och 

kulturarrangörer 

 

Så tyckte medborgarna: 

Samverkan mellan generationer och internationella samarbeten med ideella föreningar 

från världen över.8 

 

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

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

medborgare och besökare.  

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

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

förståelse för nutidens, gårdagens och framtidens samhälle. 

 Utveckla mötesplatser där samordning av kulturarvsarbetet kan ske 

 

Så tyckte medborgarna:  

Ulricehamn behöver få tillbaka sitt museum.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Pokémonjakt 

 Lokal för utställning, ej biblioteket 

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

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

 Egen teaterverksamhet måste väsentligt öka kommunens attraktionskraft.  

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

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

 Internationellt samarbete med ideella föreningar från världen över 

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

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

 Kulturskola, mer lokaler för att utveckla kulturlivet i Ulricehamn 

 Utställningar o muséum är viktiga. 

 Ulricehamn behöver få tillbaka kulturarvmuséet 

 Bilkulturen 

 Landsbygden får inte glömmas bort 

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

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

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

 Oasen betydelsefull för äldre 

 Utveckla Storgatan och Stora torget 
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 Oasen det bästa som hänt 

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

 Mera bänkar efter banvallen till Timmele. 

 Vandringar ute i kulturmarken 

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

 Samverkan mellan alla generationer 

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

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

 Kulturskola är viktigt 

 Önskar ett ställe som fungerar för yngre pensionärer 

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

 Mer besök av författare, konstnärer etc. i skolan.  

 Mötesplatser för ungdomar 

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

 



Förvaltningens yttrande över styrdokument 
kulturstrategi 
 

Sammanfattning 
Beredningen för samhällsutveckling fick i maj 2017 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta 
fram en kulturstrategi. Syftet med strategin är att skapa ett rikt och levande kulturliv för 
kommunens invånare. Ett rikt kulturliv stärker inte bara samhällsutvecklingen och 
kommunens attraktionskraft, det bidrar också till människors välbefinnande. Strategin ska 
peka ut tre till fyra strategiområden.  

Beredningen presenterade i april 2018 sitt förslag till styrdokument som benämns 
”kulturstrategi”.  

Kommunstyrelsen ska enligt gällande rutin lämna yttrande till kommunfullmäktige inför 
fullmäktiges beslut om antagande av styrdokumentet. Yttrandet behandlar laglighet, 
ekonomi och konsekvenser av beredningens förslag.  

Uppdraget 
Beredningen för samhällsutveckling fick i maj 2017 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta 
fram en kulturstrategi. Syftet med strategin är att skapa ett rikt och levande kulturliv för 
kommunens invånare.  

Under beredningens arbete fick invånare i Ulricehamns kommun möjlighet att delta i 
medborgarträffar och fylla i en enkät. Beredningen har även haft dialogträffar runt om i 
kommunen och en utställning på stadsbiblioteket där alla har kunnat lämna synpunkter. 
Utöver dialogen med invånare har beredningen bjudit in representanter från näringslivet, 
tjänstemän från kommunen och sakkunniga från västra götalandsregionen. Utifrån 
invånarnas synpunkter presenterade beredningen följande förslag till strategiområden: 

 Barn-och ungdomskultur 
 Kulturella och kreativa näringar 
 Gränsöverskridande samarbete 
 Bevara och utveckla vårt kulturarv 

Förvaltningens yttrande 
Förvaltningen har granskat de fyra strategiområdena som presenteras i strategidokumentet 
utifrån laglighet, ekonomi och konsekvenser. Förvaltningen är positiv till de fyra 
strategiområdena men konstaterar att resurser kan behöva tillföras för att kunna arbeta med 
de inriktningar som tas upp i varje strategiområde. Sammantaget bedöms strategin som 
genomförbar. 



Barn-och ungdomskultur 
Laglighet 
Strategiområdet barn-och ungdomskultur innehåller inga formuleringar som är tveksamma 
ur laglighetssynpunkt.  

Ekonomi 
Utifrån strategiområdet barn-och ungdomskultur är det svårt att bedöma särskilda 
ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. Det blir sannolikt aktuella att bedöma då 
strategin bryts ner och tydliggörs genom handlingsplaner. Strategin signalerar däremot 
ambitionsökningar vilket sannolikt inte kommer att kunna tillgodoses via omprioriteringar. 

Konsekvenser 
I strategiområdet barn-och ungdomskultur tar beredningen upp fem inriktningar som är 
angeläget att kommunen fokuserar på. Detta strategiområde är idag ett högt prioriterat 
området som förvaltningen bedömer kunna få fortsatt positiva konsekvenser.  

För att kunna satsa mer på barn-och ungdomskultur så kan det bli aktuellt att söka bidrag 
från statens kulturråd. I vissa ansökningar kan det vara bra ifall kommunen har en antagen 
barn och ungdomskulturplan, vilket Ulricehamns kommun inte har i dagsläget. Detta är 
något som förvaltningen anses behöver tas fram för att kunna söka medel till att utveckla 
barn-och ungdomskulturen. Idag används kulturtrappan som ett underlag till ansökningar, 
men det är inte alltid tillräckligt för att få ta del av de statliga bidrag som finns. 

Kommunen har idag en musikskola där barn och unga kan utöva och konsumera kultur i 
olika konstformer. Om det blir aktuellt med en kulturskola under mer varaktiga former 
behövs troligtvis utökade resurser. Även lokalfrågan blir en utmaning eftersom olika 
kulturformer kräver olika typer av lokaler för undervisning. Investering i nya läromedel och 
material för nya konstformer kommer också behövas.  

Strategiområdet lägger bland annat fokus vid ökat inflytande för barn och unga. 
Tillgängligheten och även inflytandet är och kommer bli en utmaning eftersom kommunen är 
stor och utspridd. Kommunen har idag även en musikskoleavgift vilket kan resultera i att 
barn och unga tvingas avstå från att utöva kultur. 

 

Kulturella och kreativa näringar 
Laglighet 
Strategiområdet kulturella och kreativa näringar innehåller inga formuleringar som är 
tveksamma ur laglighetssynpunkt.  

Ekonomi 
Utifrån strategiområdet kulturella och kreativa näringar är det svårt att bedöma särskilda 
ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. Det blir sannolikt aktuella att bedöma då 
strategin bryts ner och tydliggörs genom handlingsplaner. Strategin signalerar däremot 
ambitionsökningar vilket sannolikt inte kommer att kunna tillgodoses via omprioriteringar. 



Konsekvenser 
I strategiområdet kulturella och kreativa näringar lyfts bland att främjandet av kulturella 
och kreativa näringar samt att dessa ska stöttas.  

Viktigast för att få hållbarhet över tid är att försöka få dessa näringar till att hitta arbetssätt 
som genererar lönsamhet i sig själv och inte bygger på finansiellt stöd från kommun, region 
m.m. En stor vinst skulle kunna vara att försöka sammanföra olika branscher där kreativa 
näringar är en del. Creative cluster är en arena där man försöker arbete för att få dessa 
företagare att mötas, hitta samarbeten och tillsammans med andra branscher hitta nya 
lönsamma affärer. Det är till exempel vid ett sådant tillfälle som kommunen skulle behöva 
delta mer aktivt för att främja de kulturella och kreativa näringarna.  

För att kunna arbete med en förbättrade kommunikation och underlätta för arrangör kan det 
behövas tillföras resurser.  

Gränsöverskridande samarbete 
Laglighet 
Strategiområdet gränsöverskridande kulturarbete innehåller inga formuleringar som är 
tveksamma ur laglighetssynpunkt.  

Ekonomi 
Utifrån strategiområdet gränsöverskridande kulturarbete är det svårt att bedöma särskilda 
ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. Det blir sannolikt aktuella att bedöma då 
strategin bryts ner och tydliggörs genom handlingsplaner. Strategin signalerar däremot 
ambitionsökningar vilket sannolikt inte kommer att kunna tillgodoses via omprioriteringar. 

Konsekvenser 
I strategiområdet gränsöverskridande samarbete kan vissa delar tolkas som mål istället för 
en strategi men överlag anses det i stort genomförbart. Det nya stadsbiblioteket kommer att 
bli en viktig mötesplats, förvaltningen tycker att det borde nämnas.  

Bevara och utveckla vårt kulturarv 
Laglighet 
Strategiområdet bevara och utveckla vårt kulturarv innehåller inga formuleringar som är 
tveksamma ur laglighetssynpunkt.  

Ekonomi 
Utifrån strategiområdet bevara och utveckla vårt kulturarv är det svårt att bedöma särskilda 
ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. Det blir sannolikt aktuella att bedöma då 
strategin bryts ner och tydliggörs genom handlingsplaner. Strategin signalerar däremot 
ambitionsökningar vilket sannolikt inte kommer att kunna tillgodoses via omprioriteringar. 

Konsekvenser 
I strategiområdet bevara och utveckla vårt kulturarv lyft vikten av att tillgängliggöra 
kulturarvet i kommunen både för invånare och besökare. Strategiområdet bedöms kunna få 
positiva konsekvenser men konstaterar samtidigt att de olika inriktningarna skulle kunna 
tolkas som en plan istället för en strategi.  



Övriga synpunkter 
I arbetet med att ta fram en användbar handlingsplan behöver det genomföras analyser och 
tydliggöra vilka förutsättningar och resurser som kommunen har idag. 

I strategidokumentet finns en del brister i formuleringar och syftningar. Förvaltningen vill 
särskilt uppmärksamma följande brister: 

 Det förekommer faktafel i nulägesbeskrivningen, kommunen har inte längre ett 
språkcafé. 

 I nulägesbeskrivningen saknar förvaltningen en beskrivning av hur kommunen 
arbetar med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. 

 Visionen som finns med känns inte verklighetstrogen, det hade varit bättre att 
använda en mer realistisk vision.  

 Förvaltningen anser att man bör vara försiktig med att försöka definiera ordet kultur, 
det hade inte behövt vara med i ett strategidokument. 

 Förvaltningen hade önskat att enkäten låg med som en bilaga. 

I sin helhet anser förvaltningen att strategiområdena är möjliga att arbeta med om än i 
varierande grad. För framtida arbete behövs dock politiska ställningstaganden och ett 
helhetsgrepp om kulturen och dess utveckling. 
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§  
 

Förändrat uppdrag gällande nytt stadsbibliotek 
Dnr 2016/761 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari (§ 23/2018) om att bevilja medel till att genomföra 
en arkitekttävling i samband med byggnation av ett nytt stadsbibliotek. I september 
beslutade fullmäktige därefter om juryns sammansättning, juryns mandat och 
referensgrupper (§ 156/2018). 
 
Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd meddelande i slutet av september att de inte vill ställa sig 
bakom tävlingsprogrammet då de anser att detaljplanen är för styrande och att avtalet med 
ICA fastigheter är för snävt skrivet. Sveriges Arkitekter anser att det begränsar möjligheterna 
till en bra tävling. 
 
Kommunstyrelsens presidium är eniga om att gällande avtal och detaljplan inte ska göras om 
och att förvaltningen därmed får hitta alternativ till tänkt arkitekttävling. Förvaltningen har 
haft som utgångspunkt att hitta ett förslag som är så likt en arkitekttävling som möjligt med 
flera alternativ att välja mellan. Inriktningen i nuläget är att använda ramavtal för arkitekter 
med en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Om överprövning eller andra hinder skulle 
uppstå kommer förvaltningen att gå vidare med andra lösningar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-10-29 från servicechef 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsluta uppdrag om att genomföra arkitekttävling och att 
verkställa byggnation av nytt stadsbibliotek. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-29 

Tjänsteskrivelse Förändrat uppdrag gällande nytt 
stadsbibliotek 
Diarienummer 2016/761, löpnummer 3926/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari (§ 23/2018) om att bevilja medel till att genomföra 
en arkitekttävling i samband med byggnation av ett nytt stadsbibliotek. I september 
beslutade fullmäktige därefter om juryns sammansättning, juryns mandat och 
referensgrupper (§ 156/2018). 
 
Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd meddelande i slutet av september att de inte vill ställa sig 
bakom tävlingsprogrammet då de anser att detaljplanen är för styrande och att avtalet med 
ICA fastigheter är för snävt skrivet. Sveriges Arkitekter anser att det begränsar möjligheterna 
till en bra tävling. 
 
Kommunstyrelsens presidium är eniga om att gällande avtal och detaljplan inte ska göras om 
och att förvaltningen därmed får hitta alternativ till tänk arkitekttävling. Förvaltningen har 
haft som utgångspunkt att hitta ett förslag som är så likt en arkitekttävling som möjligt med 
flera alternativ att välja mellan. Inriktningen i nuläget är att använda ramavtal för arkitekter 
med en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Om överprövning eller andra hinder skulle 
uppstå kommer förvaltningen att gå vidare med andra lösningar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att avsluta uppdrag om att genomföra arkitekttävling och att 
verkställa byggnation av nytt stadsbibliotek. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i februari (§ 23/2018) om att bevilja medel till att genomföra 
en arkitekttävling i samband med byggnation av ett nytt stadsbibliotek. I september 
beslutade fullmäktige därefter om juryns sammansättning, juryns mandat och 
referensgrupper (§ 156/2018). 
 
Samarbetet med Sveriges Arkitekter etablerades under våren 2018 och förvaltningen har 
tagit fram ett tävlingsprogram för att kunna genomföra en arkitekttävling. Arbetet har gjorts 
med stöd av Sveriges Arkitekter och innehållit avstämningar kring projektets förutsättningar 
i form av ambitioner kring tävlingens innehåll, gällande detaljplan, lokalprogram och 
kommunens avtal med ICA fastigheter. 
 
Enligt regelverket hos Sveriges Arkitekter för tävlingar som ska ske i deras regi, tas alltid 
kommande tävlingar upp i deras nämnd. Nämnden meddelande i slutet av september att de 
inte vill ställa sig bakom tävlingsprogrammet då de anser att detaljplanen är för styrande och 
att avtalet med ICA fastigheter är för snävt skrivet. Sveriges Arkitekter anser att det 
begränsar möjligheterna till en bra tävling och vill att Ulricehamns kommun ser över avtalet 
med ICA samt arbetar om detaljplanen för att de ska fortsätta samarbetet. 
 
Kommunstyrelsens presidium är eniga om att gällande avtal och detaljplan inte ska göras om 
och att förvaltningen därmed får hitta alternativ till tänk arkitekttävling.  
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Förvaltningen har tittat på olika alternativ till en arkitekttävling. Förvaltningen har haft som 
utgångspunkt att hitta ett förslag som är så likt en arkitekttävling som möjligt med flera 
alternativ att välja mellan. 
 
Förvaltningens inriktning i nuläget är att använda ramavtal för arkitekter med en så kallad 
förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att samtliga tre ramavtalsleverantörer får i 
uppdrag att ta fram ritningar för ett nytt stadsbibliotek. Därefter utses en vinnare. Vinnaren 
utses av en urvalsgrupp efter avstämning med politisk grupp under sekretess, i enlighet med 
lagen och offentlig upphandling. Förslaget innebär att medborgardialog är möjlig kopplat till 
det vinnande förslaget.  
Om överprövning eller andra hinder skulle uppstå kommer förvaltningen att gå vidare med 
andra alternativa lösningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 
 

Isabelle Wikström Crister Dahlgren 
Servicechef Verksamhetschef 
 Sektor service 
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§  
 

Upphörande av gällande bidrag, Kostnadskrävande 
projekt för föreningar över 500 000 kronor 
Dnr 2018/675 
 
 
Sammanfattning 
Bakgrunden till att bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr kom till var en 
motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån. Fullmäktiges 
beslut §191/2015 blev att inrätta en ny bidragsform; kostnadskrävande projekt över 500 tkr.  
Trots att flertalet åtgärder gjorts för att förenkla handläggningen bedöms bidragsformen inte 
fungera då medel i budget saknas. Förvaltningen föreslår därför att bidragsformen utgår. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-29 från servicechef 
2 Styrdokument Föreningsbidrag i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr utgår då den inte bedöms fungera 
eftersom medel i budget saknas. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera styrdokument för föreningsbidrag i enlighet med 
beslut. 
 
De ansökningar som inkommit före 2019 och som kommunstyrelsen beslutat att ta vidare 
skall fortsätta att handläggas. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-29 

Tjänsteskrivelse Upphörande av gällande bidrag, 
Kostnadskrävande projekt för föreningar över 
500 000 kronor 
Diarienummer 2018/675, löpnummer 3919/2018 
 
Sammanfattning 
Bakgrunden till att bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr kom till var en 
motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån. Fullmäktiges 
beslut §191/2015 blev att inrätta en ny bidragsform; kostnadskrävande projekt över 500 tkr.  
Trots att flertalet åtgärder gjorts för att förenkla handläggningen bedöms bidragsformen inte 
fungera då medel i budget saknas. Förvaltningen föreslår därför att bidragsformen utgår. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr utgår då den inte bedöms fungera 
eftersom medel i budget saknas. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att revidera styrdokument för föreningsbidrag i enlighet med 
beslut. 
 
De ansökningar som inkommit före 2019 och som kommunstyrelsen beslutat att ta vidare 
skall fortsätta att handläggas. 
 
 
Ärendet 
Bakgrunden till att bidragsformen kostnadskrävande projekt över 500 tkr kom till var en 
motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån. Fullmäktiges 
beslut §191/2015 blev att inrätta en ny bidragsform; kostnadskrävande projekt över 500 tkr. 
Förvaltningen arbetade fram ett styrdokument gällande bidrag för kostnadskrävande projekt 
över 500 tkr. Grundprincipen för bidraget var att föreningarna skulle uppfylla kommunens 
allmänna bestämmelser för föreningar som söker bidrag samt generella bestämmelser för 
fritidsföreningar eller kulturföreningar. Styrdokumentet beslutades av kommunfullmäktige 
under 2016 (§ 146/2016).  
Efter det att bidragsformen inrättades har ett antal ansökningar kommit in till förvaltningen. 
Ansökningarna omfattar stora summor och kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 
(§42/2018) att förvaltningen skulle se över riktlinjer gällande bidraget. Denna översyn 
gjordes i samband med revidering av styrdokument för föreningsbidrag med beslut i 
kommunstyrelsen § 216/2018, se bifogat dokument. 
 
Trots att flertalet åtgärder gjorts för att förenkla handläggningen bedöms bidragsformen inte 
fungera då medel i budget saknas. Förvaltningen föreslår därför att bidragsformen utgår. 
 
De ansökningar om kostnadskrävande projekt över 500 tkr som inkommit före 2019 och som 
kommunstyrelsen beslutat att ta vidare skall fortsätta att handläggas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Styrdokument Föreningsbidrag i Ulricehamns kommun 
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Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

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

1 Inledning 
Inom Ulricehamn finns ett brett och rikt föreningsliv. Föreningsverksamheten är en viktig 
del inom kommunen då den erbjuder en gemenskap, men också ett varierat utbud av 
aktiviteter som för många kommuninvånare kan upplevas bidra till en meningsfull fritid. 

Upplevelsen att man har en meningsfull fritid kan vara särskilt viktig för barn och ungdomar 
och därför har kommunen en viktig roll då det gäller att skapa bra förutsättningar för de 
föreningar som bedriver verksamhet eller genomför aktiviteter och arrangemang i 
Ulricehamn. 

Alla ska behandlas på ett likvärdigt sätt och således får kön, funktionshinder, kulturell 
bakgrund eller trosuppfattning inte vara avgörande för ett beslut. Aktiviteter som främjar 
jämställdhet och mångfald ser Ulricehamns kommun som viktiga.  

Det är av stor betydelse hur de som bor i Ulricehamns kommun mår och således ser 
Ulricehamns kommun aktiviteter som är inriktade på folkhälsa och på att förebygga/minska 
användningen av alkohol och droger bland barn och ungdomar som viktiga. 
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2 Allmänna bestämmelser 
För föreningar inom Ulricehamns kommun som söker bidrag. 
(se även särskilda bestämmelser för varje verksamhet) 
 

Icke bidragsberättigad 

Verksamhet som bedrivs med stöd från studieförbund eller har andra bidragsinstanser är 
inte berättigad till bidrag från kommunen. Kommunala bidrag kan endast sökas från en 
kommunal verksamhetsgren. 

Kontroll: 

Kommunen har rätt att begära de handlingar av förening som önskas för att utöva kontroll. 
Detta gäller även tillgång till komplett medlemsmatrikel. Om det vid granskning konstateras 
att bidrag utbetalats till förening i strid mot gällande bestämmelser är förening skyldig att 
återbetala det belopp som kommunstyrelsen beslutar.  

Om det konstaterats att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag kan 
kommunstyrelsen besluta att förening ska avstängas från rätten att erhålla bidrag för kortare 
eller längre tid. 

Kommunen har rätt att reglera fodringar hos en förening genom att bidrag reduceras eller 
helt dras in 

Krav på förening: 

Förening ska ha eget post- eller bankgironummer. 

Förening ska präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för 
alla inom föreningens målgrupp. 

Förening ska vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger. 
För att få del av kommunala bidrag skall därför plan för alkohol- och drogpolicy samt 
jämställdhetsarbete lämnas in. Detta börjar gälla fr.o.m. 2014-04-01 Vid ev. revidering skall 
den nya planen lämnas in utan dröjsmål. 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av totalt 54 artiklar. 
Grundtankar i konventionen är:  

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  

• Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.  

• Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.  

• Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat. 

Förening som uppbär bidrag från Ulricehamns kommun, skall i alla kontakter med barn och 
ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention. 
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Stöd och bidrag till fritidsföreningar 

3 Särskilda bestämmelser för 
fritidsföreningar 

För bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inom fritidsverksamheten. 

 

Föreningsbidrag kan utgå till ideell förening i Ulricehamns Kommun som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet i föreningens regi och som följer dessa allmänna bestämmelser. 

Krav på förening: 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamhetens 
särskilda bestämmelser.  

Förening ska inneha stadgar som beslutats av årsmöte, en efter demokratiska regler vald 
styrelse, uppdaterad medlemsmatrikel, samt vara registrerad hos fritidsenheten. 

Förening ska vara ansluten till godkänd riksorganisation eller om sådan saknas prövas som 
bidragsberättigad förening genom särskilt beslut i kommunstyrelsen. 

Förening som erhåller bidrag ska inlämna registeruppgift med tillhörande handlingar till 
fritidsenheten. Denna utgör även underlag för ansökan om Grundbidrag. Ansökan lämnas 
senast 1 månad efter genomfört årsmöte i föreningen. 

Av fritidsenheten godkänd Grundbidragsansökan är en förutsättning för erhållande av övriga 
bidrag, med undantag av startbidrag.  

Förening ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmötet. 

Förening ska under senaste verksamhetsåret haft minst 15 bidragsberättigade medlemmar 
och genomfört och redovisat minst 20 bidragsberättigade sammankomster för åldersgruppen 
7–25 år. Fritidsenheten kan för ett år under en femårsperiod ge dispens för förening som inte 
uppfyller kravet. Under dispensåret utges halvt bidrag. 

Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/person för att räknas som bidragsberättigad. 

I förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka och erhålla bidrag. 

Förening som äger anläggning och erhåller kommunalt driftbidrag för densamma ska hålla 
anläggningen försäkrad. Föreningen ska även vara informerad om och följa de föreskrifter 
och anvisningar i övrigt som kan komma från kommunen, myndigheter etc. 
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Ansökan: 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

Bidragsansökningar liksom övriga handlingar som saknar underskrift eller i övrigt inte ifyllts 
enligt anvisningar upptas inte till behandling utan återsänds för komplettering. Alla 
ansökningar ska underskrivas av föreningens ordförande.  

 

Ansökan som inom 30 dagar inte kompletterats med de handlingar som fritidsenheten 
infordrat, kommer att avslås. 

Förening som inlämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag om inte speciella och av 
fritidsenheten godkända skäl föreligger. 

Ansökningsdatum anges under respektive bidragsform.  

Undantag: 

Kravet på minst 15 medlemmar och genomförande av 20 bidragsberättigade sammankomster 
för åldersgruppen 7–25 år gäller inte förening som erhåller stöd för allmän samlingslokal.  

Förening som av ideologiska skäl och enligt stadgar inte tar ut medlemsavgift, kan efter 
ansökan till kommunstyrelsen beviljas dispens från denna regel. 

Förening som inte erhållit föreningsbidrag under de två senaste åren är inte längre 
bidragsberättigad. För att kunna erhålla bidrag ska förening på nytt ansöka om att bli 
bidragsberättigad. 

Kommunstyrelsen kan efter prövning i varje enskilt fall och om särskilda skäl föranleder det, 
göra undantag från ovanstående allmänna bestämmelser eller bevilja bidrag till andra 
ändamål än vad som särskilt anges i dessa bestämmelser. 

Handikappföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i huvudsak får tillgodoräkna sig alla 
medlemmar oavsett ålder inom kravet på 15 bidragsberättigade medlemmar och kan söka 
föreningsbidrag inom fritidsverksamheten. Fritidsenheten avgör om förening är 
bidragsberättigad inom fritidsverksamhetens bidrag. 

 

Kontaktuppgifter: 

Har du frågor som berör föreningsbidrag för fritidsföreningar och föreningsregister så 
kontakta: 

Kultur och fritid 
Fritidsenheten 
Växel: 0321 – 59 50 00 
kulturochfritid@ulricehamn.se 
 
 
 

mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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4 Definitioner 
Medlem 

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för föreningens senaste verksamhetsår, är 
upptagen i förenings medlemsmatrikel och regelbundet deltar i föreningens verksamhet. 

Förening kan erhålla dispens från att ta ut medlemsavgift om det i föreningsstadgar framgår 
att föreningen av ideologiska skäl inte tar ut medlemsavgift.  

Den som erhållit tillfälligt medlemskap såsom supportermedlem etc. anses inte som medlem, 
inte heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande. 

Medlemsmatrikel ska innehålla medlemmens namn, adress och födelsedata samt ange om 
medlemsavgift är betald. Medlemsmatrikel ska revideras varje år, förvaras tillsammans med 
föreningens värdehandlingar och sparas i minst fyra år. När familjemedlemskap tillämpas får 
endast aktiva medlemmar räknas i bidragsunderlaget. Föreningen måste kunna redovisa 
familjemedlemmarna vid kontroll. 

Anmärkning: Bidragsberättigad medlem är medlem i åldern 7–25 år   

Sammankomst 

En sammankomst ska vara beslutad av föreningens medlemsmöte, styrelse, sektion eller 
motsvarande och som anordnas av förening.  

En sammankomst ska vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter. Ansvarig ledare ska i 
anslutning till varje sammankomst föra närvarokort. En sammankomst ska bestå av minst 3 
deltagare.  

Deltagare 

Med deltagare avses den som deltar i en sammankomst. Deltagare får inte medräknas vid 
mer än en sammankomst per dygn och förening. Arrangör av tävling etc. kan endast 
tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen. 

Ledare 

Med ledare avses person utsedd av förening, 13 år eller äldre med uppdrag att leda förenings 
sammankomst. 

Senaste verksamhetsår 

Med senaste verksamhetsår avses det år som ligger till grund för medlemsantal, antal 
sammankomster, kostnadsredovisning vid driftbidrag. 

Bidragsberättigad yta 

Lokaler som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet och som godkänts av 
fritidsenheten. Lokaler som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande. Inte 
eller lokaler som hyrs ut till annan hyresgäst om det är blockerande för egen eller annan 
verksamhet. 
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5 Aktivitetsstöd 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja föreningens aktiviteter för barn och ungdom. 

Villkor 

Minst 3 deltagare i åldern 7–25 år ska delta i sammankomsten.  

Deltagare ska vara medlem i föreningen. 

Närvaro ska föras vid varje sammankomst. 

En sammankomst ska pågå minst 60 minuter. 

En deltagare får endast räknas med en gång per dag. 

Sammankomsten ska arrangeras av lokalföreningen. 

Naturlig grupp får inte delas i fler grupper. 

Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd. 

 

Bidrag 

Bidrag utgår med 47 kronor per verksamhetstillfälle. 

Bidraget betalas ut två gånger per år.  

Redovisningsperioderna är mellan 1 januari och 30 juni, samt 1 juli och 31 december.  

 

Ansökan 

Ansökan lämnas in senast 15 augusti, respektive 15 februari 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten. 

 

Aktiviteter som inte är bidragsberättigade 

Entrébelagda arrangemang, kursverksamhet och verksamhet där bidrag utgår i annan 
ordning, t ex studiecirklar. 
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6 Driftbidrag till allmän 
samlingslokal/bygdegård 

 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger allmän samlingslokal vilken upplåts till 
verksamhet för allmänhet och föreningar. 

Villkor 

Bidraget grundas på anläggningens storlek och under året genomförda aktivitetstillfällen i 
egen regi eller via uthyrningsverksamhet.   

Föreningen måste uppnå minst 20 verksamhetstillfällen för att bidrag ska utgå. 

Bidrag 

50 kr/kvm bidragsberättigad yta, som godkänns av Fritidsenheten. 

1–1000 sammankomster = 50 kr/sammankomst. 

1001-sammankomster = 15 kr/sammankomst. 

 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se/blanketter samt på fritidsenheten 
ansökan ska lämnas in senast den 1 april.  

Uppgifterna avser senast förflutet verksamhetsår. 

 

Övrigt 

Ej bidragsberättigad verksamhet: 

Verksamhet i egen regi som bedrivs i kommersiellt syfte dvs. verksamhet som har till syfte att 
ge ekonomiskt överskott är ej bidragsberättigad ex bingo och tipspromenad. Detta gäller även 
aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av anläggningen/fastigheten.  
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7 Driftbidrag föreningsägda elljusspår 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger/driver elljusspår. 

Villkor 

Anläggningen ska vara i användbart skick och tillgängligt för allmänheten. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 80 % av nedlagda elkostnader, dock max 3000 kronor per km. 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se/blanketter samt på fritidsenheten 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte. 
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8 Driftbidrag till föreningsägda 
idrottsplatser 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger idrottsanläggning. 

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 
sammankomster under året.  

Anläggningen ska regelbundet användas för ungdomsverksamhet. 

För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick. 

Bidrag 

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem, där hänsyn tas till anläggningens standard, 
antalet fotbollsplaner, löparbanor, omfattning av verksamhet mm. 

Fotbollsplaner 

   Gräsplan 11-manna 20 poäng 

   Gräsplan  7-manna 10 poäng 

   Grusplan 11-manna  8 poäng 

   Grusplan  7-manna  5 poäng 

   Belysning <10 kW  3 poäng 

    > 10 kW  5 poäng 

   Seriespelande lag Varje lag utöver 2  1 poäng 

 

Friidrott 

Löparbanor, hoppgrop mm 5 poäng 

 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte. 

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor. 
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9 Driftbidrag till övriga föreningsägda 
anläggningar 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger anläggning.  

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 medlemmar och redovisa minst 40 sammankomster under året. 

Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet. 

För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick. 

Bidrag 

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem eller särskilda beslut. 

Motor:  motorbana 25 poäng 

Tennis:  inomhusbana  1 bana 30 poäng, 2 banor eller fler 25 poäng 

Tennis:  grusbana utomhus 3 poäng 

Golf:  18-hålsbana 390 poäng 

Dressyrbana för hundar      6 poäng 

Revidering av orienteringskartor (kartpoolen) 30 000 kronor 

Driftbidrag ridanläggning (UBRK) 527 300 kronor 

Driftbidrag sjösportanl. (Åsundens Båtsällsk.) 15 poäng 

Driftbidrag sjösportanl. (Kappsegl. Sällsk.)  

Driftbidrag sjösportanl. (Kanotklubben)  5 poäng 

Fotbollshall (UIFK) 300 000 kronor 

SISU Idrottsutbildarna 190 000 kronor 

Driftsbidrag inomhushall för hundar (UBK) 120 000 kronor 

Övriga anläggningar, efter prövning av kommunstyrelsen i varje enskilt fall. 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 
Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.  

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor. 

http://www.ulricehamn.se/
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10 Garantianslag 
 

Ändamål 

Bidraget avser stödja förening som anordnar tävlingar eller annat arrangemang av större 
nationell eller internationell karaktär. 

Villkor 

Stödet utgår endast till arrangerande förenings direkta kostnader, således inte till respektive 
riksorganisation eller annan medarrangör.  

Av ansökan ska det framgå att arrangemanget inte beräknas gå med underskott. 

Bidraget utbetalas endast om arrangemanget ger underskott, vilket ska styrkas med 
fullständig ekonomisk redovisning sedan arrangemanget genomförts. 

Bidrag  

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall bidragets storlek och beslutet är inte 
normgivande.  

Handlingar 

Ansökan ska åtföljas av ekonomisk beräkning av arrangemanget. 

Ansökan 

Ska vara Fritidsenheten tillhanda senast 3 månader före arrangemangets genomförande. 
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11 Grundbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget syftar till att vara ett grundstöd för föreningar som bedriver verksamhet i 
åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Bidrag utgår per bidragsberättigad medlem, i åldern 7–25 år. Räknat på det senast förflutna 
verksamhetsåret.  

Godkänt grundbidrag är en förutsättning för att komma ifråga för andra bidrag. 

 

Bidrag 

Bidrag utgår med 45 kr per bidragsberättigad medlem. 

Till förening med 15–50 bidragsberättigade medlemmar utgår ett belopp på 2 250 kr vilket 
motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar.  

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten. Ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte 
tillsammans med föreningslistan. 
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12 Kostnadskrävande projekt för 
föreningar verksamma inom 
fritidsverksamhet 

 

Ändamål 

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till 
lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. Samt uppförande, om- 
och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och 
som bedöms angeläget för verksamheten.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos 
fritidsenheten. Igångsättnings - alternativt inköpstillstånd garanterar inte att 
investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor. 

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i 
förekommande fall) samt finansieringsplan. 

 I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme. 

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 
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Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
fritidsenheten och vara tillhanda eller poststämplad senast 30 november. 

 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen: 

 Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

 Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens 
genomförande och utveckling. 

 Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers 
utnyttjande och funktion, handikapptillgänglighet. 

 Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat 
bidrag ska utgå. 

 Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader 
och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

 Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

 Jämställdhetsskapande åtgärder.  

 Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen. 
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13 Kostnadskrävande projekt för 
föreningar över 500 000 kr 

 

Ändamål 

Föreningar kan söka bidrag för projekt som överskrider 500 000 kr. Regler och villkor som 
ovan för kostnadskrävande projekt gäller.  

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till 
lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. Samt uppförande, om- 
och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och 
som bedöms angeläget för verksamheten.  

Därutöver tillkommer följande generella grunder: 

 Tillgång till motsvarande anläggningar/lokaler i kommunen 

 Allmänhetens eller kommunala verksamheters behov av anläggningen/lokalen 

 Anläggningens/lokalens roll ur ett folkhälsoperspektiv 

 Möjlighet till extern finansiering 

 Unika egenskaper och nyskapande satsningar som kan generera andra positiva 
effekter, till exempel turism, integration eller samarbete och samutnyttjande av flera 
föreningar, idrotter och aktiviteter. 

 

Ansökan 

Föreningen ska på ett tidigt stadium ta kontakt med verksamhet kultur och fritid och 
presentera sin projektidé. Ansvarig tjänsteman handlägger sedan ärendet för presentation till 
politik för beslut om eventuell fortsatt process.  

Särskilda medel för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr finns inte specificerade i 
budget. Projekt kommer istället att hanteras som specifika ärenden i kommunens ordinarie 
budgetprocess i de fall beslut tas om fortsatt process. För att kunna förverkliga projektet kan 
det innebära att medel betalas ut i etapper. 
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14 Kostnadskrävande projekt för allmänna 
samlingslokaler, bygdegårdar 

 

Ändamål 

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till 
lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. Samt uppförande, om- 
och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och 
som bedöms angeläget för verksamheten.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos 
fritidsenheten. Igångsättnings-/ inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag erhålls 
efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor.  

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i 
förekommande fall) samt finansieringsplan. 

 I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme.  

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
verksamhet kultur och fritid och vara tillhanda eller poststämplad senast 30 november. 
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Ansökan skickas till:  

Ulricehamns kommun  
Fritidsenheten 
523 86 Ulricehamn  
alt kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid 
bidragsgivningen för allmän samlingslokal/bygdegård: 

Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande 
och utveckling. 

Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande 
och funktion, handikapptillgänglighet. 

Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska 
utgå. 

Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller 
som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

Jämställdhetsskapande åtgärder.  

Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen. 
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15 Lokalbidrag 
 

Ändamål 

Avser att stödja förening som äger eller långtidshyr, klubbstuga eller motsvarande som 
regelbundet används för ungdomsverksamhet.  

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 
sammankomster under året. 

Lokalen ska vara godkänd av fritidsenheten och finnas i Ulricehamns kommun. Vid 
långtidsförhyrning ska det finnas ett giltigt arrende/hyresavtal med en löptid på minst 3 år. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 60 % av kostnaderna, dock högst 200 kronor/kvadratmeter 
(idrottsföreningar). 

Bidrag utgår med 80 % av kostnaderna, dock högst 200 kronor/kvadratmeter (övriga 
föreningar). 

Lokalytan ställs i relation till föreningens bidragsberättigade medlemmar i åldern 7–25 år. 
Ytor som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet.  

Ytor som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande och lokaler som hyrs ut 
till annan hyresgäst och därmed är blockerade för annan verksamhet.  

 

Vilka kostnader är godkända? 

Hyrd lokal: 

Lokalhyra. 

Uppvärmningskostnader. 

Elkostnader. 

Egen lokal: 

Låneränta – fastighetslån. 

Uppvärmningskostnader. 

Elkostnader.   

Vatten. 

Fastighetsförsäkring. 

Reparationskostnader 20 kronor/m² 

Bidragsberättigade 

Medlemmar 

Lokalyta 

  15–50   50 m² 

  51–100   90 m² 

101–150 110 m² 

151–200 130 m² 

201–250 150 m² 

301–350 190 m² 

351–400 210 m² 

401–450 250 m² 

451- 300 m² 
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Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte. 
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16 Oförutsett/övrigt 
 

Ändamål 

Bidraget avser att vara ett komplement till de övriga bidragsformerna för att täcka upp 
variationer och behov i föreningarnas mångskiftande verksamhet. Det kan avse inköp av 
materiel, särskilda utvecklingsinsatser och olika projekt mm.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas 
till fritidsenheten. Igångsättningsalternativt inköpstillstånd garanterar inte att 
investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till 
projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. Bidrag utgår inte för kostnader 
understigande den enskilda föreningens senast erhållna grundbidrag 

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

Motiv för inköpet/projektet etc. 

De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller offert. Projekt liknande ska 
följas av en kostnadsberäkning. 

Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall) 

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Två ansökningstillfällen per år, 30 maj 
respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter. 

Övrig 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen: 

Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 
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Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande 
och utveckling. 

Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande 
och funktion, handikapptillgänglighet. 

Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska 
utgå. 

Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller 
som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

Jämställdhetsskapande åtgärder. 

Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen utrustningen. 

 

 

 

 

17 Representation 
 

Villkor 

Vid någon form av kommunal representation vid större arrangemang kontakta 
Fritidsenheten. 

Bidrag 

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande. 
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18 Startbidrag 
 

Ändamål 

Avser stödja nybildande av förening som startar verksamhet i åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Föreningen ska omfatta minst 15 medlemmar i åldern 7–25 år. 

Efter att föreningen har redovisat 6 månaders verksamhet avgörs det om föreningen ska 
omfattas av Fritidsenhetens övriga bidrag. 

Bidrag 

Utgår med 1,000 kr. 

Handlingar 

Föreningens stadgar. 

Budget. 

Intyg om medlemskap i riksorganisation. 

Föreningslista. 

Postgirokonto/bankgirokonto. 

Protokoll från första årsmötet. 

Ansökan 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten. 
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19 Träffpunktsbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som driver öppen verksamhet för ungdomar i 
åldersgruppen 13–20 år.  

Villkor 

Bidraget avser att täcka vissa kostnader för förening som skapar mötesplatser för ungdomar i 
åldern 13–20 år, med ständig vuxennärvaro.   

Verksamheten ska vara öppen för alla och utan krav på medlemsavgift eller liknande. 
Däremot kan ett gårdskortsförfarande finnas liknande det på den kommunala fritidsgården. 
Kortet lämnas som pant vid lån av spel etc.  

Tidsperioder för verksamheten ska vara januari-april och september-december. Övrig tid 
utgår aktivitetsstöd för gruppverksamhet som uppfyller kraven för detta bidrag.  

 

Ett bidragsavtal upprättas mellan föreningen och fritidsenheten på basis av 
verksamhetsvolym och öppethållande. 

Bidrag 

Bidrag utgår för max 3 dagar/vecka och max 4 timmar/dag.  

Bidrag kan utgå med 170 kr/verksamhetstimma under vardagar och söndag. 

Bidrag kan utgå med 300 kr/verksamhetstimma under helgdagar (fredag och lördag). 

Utbetalning sker i förskott i början av respektive period med halva bidragsbeloppet det 
resterande bidraget betalas ut efter genomförd verksamhet och redovisning vid periodens 
slut. 

Bidrag utgår för avtalad tid. 

Lokalt aktivitetsstöd, grundbidrag och ungdomsledarutbildningsbidrag kan endast sökas för 
ordinarie föreningsverksamhet som uppfyller bidragsbestämmelserna.  

Ansökan 

Ansökan görs terminsvis på ansökningsblankett som finns på hemsidan www.ulricehamn.se 
samt på fritidsenheten. 

För perioden januari-april lämnas ansökan senast 1 december. 

För perioden september-december lämnas ansökan senast 1 augusti. 
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20 Ungdomsledarstipendium  
 

Ändamål 

Stipendierna avser stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare i kommunen. 

Villkor 

Stipendiet fördelas varje år till en kvinnlig respektive en manlig ungdomsledare genom beslut 
i kommunstyrelsen.  

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr per person. 

Ansökan  

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten.  

Motivet till kandidaturen ska styrkas i särskild bilaga. 
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21 Ungdomsledarutvecklingsbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stimulera föreningars ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder och 
därmed utveckla föreningens verksamhet för åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Bidrag för ledarutveckling riktad mot verksamhet i åldersgruppen 7–25 år i föreningen. 

Internutbildning kan läggas till grund för bidrag om kursplanen godkänts i förväg av 
fritidsavdelningen. 

Bidraget avser kursavgift. 

För eventuellt bidrag vid deltagande i konferens, seminarium eller liknande, kontakta 
fritidsenheten i förväg. 

Endast förening kan erhålla bidrag, inte sektion eller enskild medlem. 

Bidrag 

För kostnader upp till 1200 kronor per person och kurs utgår bidrag med 100%. Kostnader 
därutöver ersätts med 75 % upp till maximalt bidrag på 2 500 kronor. 

Förening med 15–50 medlemmar får tillgodoräkna sig ett grundbelopp på 6 000 kr, vilket 
motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar. Dock utbetalas maximalt 15 000 kr per 
förening och år. För flersektionsförening är beloppet höjt till 25 000 kronor per förening. 

Handlingar 

 Kursintyg. 

 Kursprogram. 

 Kvitto på erlagd kursavgift. 

 

Ansökan 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten och ska 
redovisas senast 3 månader efter genomförd kurs. 
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22 Bidrag reglerade av avtal med förening 
gällande skötsel av badplats 

 

Bidrag utgår till de föreningar som ingått särskilt avtal med verksamhet kultur och fritid för 
skötsel av de kommunala friluftsbaden. Avser städ- och tillsynsuppgifter, enklare 
reparationer och gräsklippning. 

Bidrag för gräsklippning utgår till fast belopp per kvadratmeter och fastställd yta. 

För övriga uppgifter utgår ett bidrag på 80 kronor per timme upp till 200 timmar. För tid 
därutöver reduceras ersättningen till 40 kronor/timme. Tiden räknas per badplatssäsong. 

Redovisning av genomförda insatser på badplatsen lämnas till verksamhet kultur och fritid 
senast 31 oktober på särskild blankett. Vid utebliven ansökan lämnas inget bidrag för 
innevarande år. 
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Stöd och bidrag till kultur 

23 Förlustbidrag vid anordnande av 
kulturarrangemang 

 

Ändamål 

Förlustbidrag är ett bidrag som du kan få från kommunen när du ordnar ett offentligt 
kulturarrangemangarrangemang och går med förlust, till exempel en föreläsning eller en 
konsert.  

Tänk på att du måste ansöka i god tid före arrangemanget ska genomföras men att pengarna 
betalas ut efteråt, när du har redovisat dina kostnader, som ett förlustbidrag. Du får alltså 
inga pengar i förskott. 

Villkor 

Enskilda personer, grupper och föreningar kan söka arrangörsstöd. Företag kan inte söka 
förlustbidrag. Barn och ungdomar under 18 år kan också få arrangörsstöd om någon vuxen 
tar ansvar för ekonomin. Evenemanget som du ordnar ska vara offentligt, alltså öppet för 
vem som helst. Evenemanget måste genomföras här i kommunen. 

Företag och vinstdrivande organisationer kan inte få förlustbidrag, det är bara tänkt som en 
hjälp till personer och föreningar som jobbar ideellt. 

Du måste marknadsföra ditt arrangemang på ett sätt så att många som möjligt får veta vad 
som är på gång. Exempel på marknadsföring är annonser i tidningen och affischer. 
Annonskostnader är en utgift som du kan få ersättning för om du tar med det på 
ansökningsblanketten.  

Vet du inte vad det finns för tidningar och andra medier där du kan göra reklam? Kontakta 
oss på  verksamhet kultur och fritid så hjälper vi dig. 

Kommunen ska synas 

Det ska synas i all marknadsföring att du får hjälp av kommunen. På kommunens hemsida 
finns en logotyp som du kan ladda ner och använda i annonser och på affischer: 
https://www.ulricehamn.se/press/logotyp 

Ansökan 

https://www.ulricehamn.se/press/logotyp
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Blanketten som du ska fylla i heter ”Ansökan om förlustbidrag”. Den finns att hämta på 
kommunens kontor för verksamhet kultur och fritid eller på www.ulricehamn.se 

Fyll i blanketten så noga du kan, ju mer vi får veta om ditt arrangemang desto bättre. Om det 
är något du inte förstår så hjälper vi gärna till. 

Du kan max ansöka om 20 000 kronor eller mindre i förlustbidrag och du måste skicka in din 
ansökan minst en månad före evenemanget. Under sommaren (juni-augusti) behöver vi din 
ansökan minst två månader i förväg. 

Retroaktiva bidrag medges ej, du kan alltså inte ansöka om förlustbidrag efter att 
evenemanget är genomfört. 

Ansökan skickas till:  

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
alt kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Beslut 

Du får ett svar på din ansökan inom två veckor om den är rätt ifylld, men på sommaren kan 
det ta upp till en månad. 

Redovisning 

När arrangemanget är genomfört fyller du i och skickar in blanketten ”Redovisning av 
Förlustbidrag”. Den finns att hämta på samma ställe som ansökningsblanketten. Var noga 
när du fyller i redovisningsblanketten och glöm inte att skicka med kopior av annonser, 
kvitton och liknande. 

Redovisningsblanketten måste skickas in senast två månader efter att evenemanget är 
genomfört. 

Övrigt 

Föreningar och andra aktörer till vilka det utgår andra stöd för sin verksamhet från 
kommunen kan inte söka förlustbidrag. 

Kontakt 

Har du frågor om förlustbidraget så får du gärna kontakta oss: 

Kultur och fritid 
Kulturenheten 
Växel: 0321 – 59 50 00 
www.kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

http://www.kulturochfritid@ulricehamn.se/
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24 Kostnadskrävande projekt för 
hembygdsgårdar 

 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja vid t.ex. renovering av fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar 
eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och bevarande av 
kulturmiljön. Bidraget avser vårdinsatser som förvaltas av ideella organisationer och 
representerar lokal byggnadskultur samt används i publik verksamhet. 

Villkor 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos 
verksamheten kultur. Igångsättnings - alternativt inköpstillstånd garanterar inte att 
investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor.  

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i förekommande 
fall) samt finansieringsplan. 

I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme. 

De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
verksamhet kultur och fritid och vara oss tillhanda eller poststämplad senast 30 november.  

 

http://www.ulricehamn.se/
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Ansökan skickas till:  

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
Alt. kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen: 

 

• Byggnad av kulturhistoriskt intresse 

• Stöd kan fördelas för insatser/vård av byggnader som representerar lokal 
byggnadskultur som förvaltas av ideell organisation  

• Stöd till ordinarie driftskostnader lämnas inte 

• Vid renovering av byggnader av kulturhistoriskt värde ska dialog föras med 
regionens antikvarie 

• Vårdinsatser som bidrar till att öka tillgängligheten till kulturarvet prioriteras 

• Insatser som möjliggör förmedling och pedagogisk verksamhet för barn/unga har 
värdesatts 

• Medel kan fördelas även till byggnader som är flyttade ur sitt ursprungliga 
kulturhistoriska sammanhang 

• Jämställdhetsskapande åtgärder.  
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25 Oförutsett/övrigt 
 

Ändamål 

Bidraget avser att vara ett komplement till hembygdsföreningar för att tillgodose skyltning 
och information som gäller föreningens kulturarvsarbete. 

  

Villkor 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas 
till kulturenheten. Igångsättnings - alternativ inköpstillstånd garanterar inte att stöd 
utbetalas. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till 
projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. I det fall projekt beviljas andra 
offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen 
finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

Motiv för inköpet/projektet etc. 

De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller offert. Projekt liknande ska 
följas av en kostnadsberäkning. 

Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall) 

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Två ansökningstillfällen per år, 30 maj 
respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter. 
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26 Kulturstipendium 
 

Ändamål 

Stipendiet delas ut varje år till en person som avser att utbilda, fortbilda, vidareutbilda sig 
eller forska inom de konstnärliga områdena. 

Villkor 

Stipendiat ska vara född eller verksam i Ulricehamns kommun.  

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr. 

27 Kulturpris 
 

Ändamål 

Kulturpriset delas ut varje år till en person, förening eller institution som utfört värdefull 
gärning inom kulturområdet. 

Villkor 

Föreslagen kulturpristagare ska vara mantalsskriven i Ulricehamns kommun eller ha 
anknytning till kommunen. Förening/organisation ska vara verksam inom Ulricehamns 
kommun. Beslut om kandidat görs av kommunstyrelsen. 

Kulturpriset delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr. 

 

Förslag på kulturstipendiat och kulturpristagare inklusive en kort motivering skickas senast 
den 1 oktober till: 

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
Alt. kulturofritid@ulricehamn.se 
 

mailto:kulturofritid@ulricehamn.se
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28 Stöd till studieförbund 
 

Kommunbidrag kan utgå till alla inom Ulricehamns kommun verksamma studieförbund, 
vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. 

Villkor 

Bidrag till studieförbunden utgår för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun. 

Enligt Kommunstyrelsen beslut 2018-04-05 § 125 följer Ulricehamns kommun den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat under 2017 med 
utgångspunkt från den statliga modellen som fastslogs 2015.  

Övrigt 

Bidragsberättigade studieförbund ska för Ulricehamns kommun presentera 
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning i samband 
med bidragsansökan. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller 
inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas. 

Ansökan sker i kontakt med verksamheten 
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29 Projektstöd till studieförbund gällande 
mobil kultur för äldre 

 

Ändamål 

Verksamhet kultur och fritid delar ut 100 000 kronor för kulturarrangemang för äldre under 
året. Pengarna kan sökas av ett, eller flera studieförbund. Ansökan om medel är möjlig för 
studieförbund som har en projektidé som innefattar att äldre får stor möjlighet att vara med 
och skapa och delta aktivt.  

Exempel på aktiviteter:  

allsång, att skapa med färg och form, berättande, dans och rörelse.  

Villkor 

Det ska vara kostnadsfritt för de äldre att delta i aktiviteterna.  

Projektet ska vara nyskapande. 

Aktiviteter som redan bedrivs på äldreboenden osv kan man inte söka stöd för. Man kan få 
stöd att köpa tjänster (ex: musiker, konstpedagog etc.) och inköp av förbrukningsmaterial. 
Man kan inte få stöd för inköp av musikanläggningar, hyra av lokal etc. 

Verksamhet kultur och fritid ser helst att projekt drivs ihop med föreningar, t.ex. 
hembygdsföreningar och pensionärsföreningar. Det bör tydligt framgå i ansökan hur 
samarbetet kommer ske. 

Ansökan 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 mars. 

Ansökan skickas till: 

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
Alt. kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Projektet ska redovisas senast den 31 december i år. 

 
 

 

 

mailto:kulturofritid@ulricehamn.se
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30 Särskilt stöd till gällande 
kulturföreningar 

 

Det finns ett antal bidrag som betalas ut årligen från verksamhet kultur och fritid, nedan 
redovisas dessa: 

 

Blåsorkestern   50 000 kr 
(Stödet utgår för att föreningen medverkar vid aktiviteter och arrangemang) 
 
Folkets hus     100 000 kr 
(Stöd för Bio Kontrast, livesänd opera och konst på bio) 
 
Kulturvägen- Ekomuseum Västergötland ek för. 15 000 kr 
(Stödet utgår för att föreningen marknadsför kulturarv i kommunen) 
 
Riksteaterföreningen    90 000 kr 
(Stödet utgår för verksamheten) 
 
Årligen anordnas möte mellan verksamhet kultur och fritid och respektive förening då 
verksamhetsplan och årsberättelse gås igenom. 
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31 Förteckning över andra bidragsgivare   
 
Utöver de bidrag som Ulricehamns kommun kan betala ut så finns det möjlighet för många 
föreningar att också söka bidrag från andra bidragsgivare. Här ges några exempel på sådana 
bidragsgivare: 
 
Arvsfonden: www.arvsfonden.se 
 
Boverket: www.boverket.se 
 
Centrum för internationellt utbyte: www.ciu.se 
 
Folke Bernadottes minnesfond: www.folkebernadottesminnesfond.se 
 
Folkhälsoinstitutet: www.fhi.se 
 
Forum Syd: www.forumsyd.org 
 
Fritidsforum: www.fritidsforum.se 
 
Kulturbryggan: www.kulturbryggan.se 
 
Länk till stiftelsedatabasen: www.stiftelser.lst.se 
 
Länsstyrelsen, Västra Götaland: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 
Migrationsverket: www.migrationsverket.se 
 
Radiohjälpen/Kronprinsessan Victorias fond: www.svt.se/radiohjalpen 
 
Riksidrottsförbundet: www.rf.se 
 
Statens Kulturråd: www.kulturradet.se 
 
Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling: www.kks.se 
 
Stipendieinfo: www.stipendieinfo.se 
 
Svenska ESF-rådet: www.esf.se 
 
Svenska Institutet: www.si.se 
 
Ungdomsstyrelsen: www.ungdomsstyrelsen.se 
 
Y´s men´s club Ulricehamn www.ysmenulricehamn.se 
 
 
 

 

http://www.arvsfonden.se/
http://www.boverket.se/
http://www.ciu.se/
http://www.folkebernadottesminnesfond.se/
http://www.fhi.se/
http://www.forumsyd.org/
http://www.fritidsforum.se/
http://www.kulturbryggan.se/
http://www.stiftelser.lst.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
http://www.migrationsverket.se/
http://www.svt.se/radiohjalpen
http://www.rf.se/
http://www.kulturradet.se/
http://www.kks.se/
http://www.stipendieinfo.se/
http://www.esf.se/
http://www.si.se/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/
http://www.ysmenulricehamn.se/


 
 
 
 

41 
Riktlinjer

32 Att bilda ny förening 
 

Varför skall vi gå samman i en förening? 

Vad säger lagen? 

Vad ska man tänka på när man skriver stadgar? 

Vilka frågor bör man ta upp på ett årsmöte? 

Svaren på de flesta frågor som kan dyka upp om man vill starta en förening finns att läsa i 
skriften ”Att bilda förening”. Detta häfte finns att rekvirera från fritidsenheten. 

Vill ni ha ytterligare information eller hjälp vid föreningsbildandet kontakta:  

Ulricehamns kommun  
Fritidsenheten 
523 86 Ulricehamn  
alt kulturofritid@ulricehamn.se 
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Stöd och bidrag till välfärd 

33 Bidrag till verksamhet för personer 
med funktionsnedsättning 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja verksamhet riktad till eller integrerad med personer med 
funktionsnedsättning. 

Det kommunala bidraget ska:  

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet i samhället 

 minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser  

Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar 
kommunens insatser inom olika verksamhetsområden. 

Bidrag 

Bidrag utgår till föreningen för merkostnader i samband med verksamhet riktad till, eller 
integrerad med deltagare med funktionsnedsättning. Bidrag kan även utgå till föreningens 
merkostnader för viss specialutrustning som krävs för medlemmars funktionsnedsättning. 

Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som årligen finns 
avsatta i budgeten. 

Allmänna krav 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda 
bestämmelser.  
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Särskilda bestämmelser 

Bidrag utgår i första hand till förening som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand 
kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande handikappföreningar som har medlemmar 
från Ulricehamns kommun.  

Ansökan/redovisning 

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla 
beskrivning av planerad aktivitet och budget. Efter slutförd aktivitet ska blankett med 
utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning skickas eller 
lämnas till: 

Administrativt processtöd, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. 

Kontaktuppgifter: 

Administrativt processtöd 0321–595617 

Övrigt 

Observera att förening som i huvudsak bedriver ungdomsverksamhet, för deltagare med 
funktionsnedsättning, har istället möjlighet att söka de bidrag som erbjuds via fritids-
verksamheten. I dessa fall gäller kommunens allmänna bestämmelser och 
fritidsverksamhetens särskilda bestämmelser.  
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34 Bidrag till föreningar med social 
verksamhet 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja kurativ och upplysande verksamhet för utsatta grupper i samhället. 
Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar 
kommunens insatser inom olika verksamhetsområden. 

Bidrag 

Föreningens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och formella ansökan ligger till grund 
för bidrag. 

Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som årligen finns 
avsatta i budgeten. 

Särskilda bestämmelser 

Bidrag utgår i första hand till förening som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand 
kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande föreningar eller organisationer som har 
medlemmar/brukare från Ulricehamns kommun.  

Ansökan 

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla 
beskrivning av planerad aktivitet och budget. Efter slutförd aktivitet ska blankett med 
utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning skickas eller 
lämnas till:  

Administrativt processtöd, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. 

Kontaktuppgifter: 

Administrativt processtöd 0321–595617 
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35 Bidrag till föreningar som bedriver 
pensionärsverksamhet 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja pensionärsföreningars verksamhet och bidra till ökad social aktivitet hos 
äldre.   

Det kommunala bidraget ska: 

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet 

 minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser  

Bidrag 

För att allmänt stödja föreningarnas verksamhet ger kommunstyrelsen ett årligt bidrag per 
medlem till pensionärsförening som uppfyller följande villkor: 

 Föreningen tillhör riksomfattande pensionärsförbund (t.ex. SPF, PRO) 

 Föreningen har haft dokumenterad verksamhet de senaste fem åren 

 Föreningen har minst 20 aktivitetstillfällen per år (med minst tre olika inriktningar) - 
riktade till medlemmar eller allmänt gentemot pensionärer 

 Föreningen har minst 30 betalande medlemmar 

 Reviderad årsberättelse och årsredovisning, med bl.a. uppgift om antalet betalande 
medlemmar redovisas i samband med ansökan. 
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Bidrag sker i form av ett grundbidrag som utgår från antalet medlemmar. Beslut om bidrag 
sker utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag är den 31 mars. Bidraget utbetalas under april månad och grundar sig 
varje år på uppgifterna avseende föregående år. Bidragsbeloppet anpassas årligen till det 
belopp som finns till förfogande i budget. Ansökan sker på blankett som skickas ut till 
berörda pensionärsföreningar under februari månad. Ansökan skicka till: 

Administrativt processtöd, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. 

Kontaktuppgifter:  

Administrativt processtöd 0321–595617 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 3, 2018 
Dnr 2018/611 
 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-30 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-30 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 
Diarienummer 2018/611, löpnummer 3957/2018 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
För det tredje kvartalet 2018, det vill säga beslut som fattades under perioden 2018-04-01 – 
2018-06-30, har 13 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Tre av dessa 
är beslut om kontaktperson (två enligt LSS och en enligt SoL), fyra avser kontaktfamilj enligt 
SoL och tre är hemtjänst enligt SoL som avser insatsen städ och där det inte har registrerats 
om personerna har valt utförare eller inte. Övrigt är det två beslut om ledsagarservice (ett 
enligt SoL och ett enligt LSS), samt ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS.  
 
Under kvartal 3 2018 finns inga nya beslut om särskilt boende enligt LSS som ska 
rapporteras som ej verkställda. Däremot återrapporteras tre sådana beslut som fortfarande 
inte verkställda. Sammanlagt återrapporteras fem ärenden, och de övriga två avser daglig 
verksamhet enligt LSS och kontaktperson enligt LSS. 
 
Fyra ärenden rapporteras in som verkställda efter tre månader. Två ärenden har avslutats av 
annan åtgärd än verkställighet, i bägge fallen har ansökan återtagits.  
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Totalt under kvartalet, perioden 2018-04-01 – 2018-06-30, har 1 954 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 62 
Funktionsnedsättning SoL 80 
Individ- och familjeomsorg SoL 1 278 
Äldreomsorg SoL  534 

 
 
Beslutsunderlag 

1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef  Utredare 
 Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 3, 2018 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180507  Personen bor 
ännu inte i 
kommunen 

K 1991 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180515  Svårt att hitta 
lämplig 
kontaktperson 

K 1996 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180530  Har inte varit 
aktuell för insats 
förrän till hösten 

M 1989 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180508  Personen bor 
ännu inte i 
kommunen 

K 1991 

Ledsagar-
service 

FN/SoL 180627  Avvaktar LSS-
utredning då LSS-
beslut är 
ekonomiskt 
fördelaktigt 

K 1987 

Ledsagar-
service 

FN/LSS 180530 180620 Svårt att hitta 
lämplig 
kontaktperson. 
Insatsen är också 
mer aktuell på 
höst/vinter för 
personen 

M 1999 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  Vårdnadshavare 
vill avvakta 

M 2006 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  Vårdnadshavare 
vill avvakta 

K 2007 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180503  Vårdnadshavare 
vill avvakta 

M 2010 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  Vårdnadshavare 
vill avvakta 

K 2011 

Hemtjänst ÄO/SoL 180410 180410 Beslutet avser 
städ och det är 
inte registrerat att 

K 1925 
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Sektor välfärd

personen har valt 
ny utförare 

Hemtjänst ÄO/SoL 120615 180508 Beslutet avser 
städ och det är 
inte registrerat att 
personen har valt 
ny utförare 

K 1928 

Hemtjänst ÄO/soL 171201 180508 Beslutet avser 
städ och det är 
inte registrerat att 
personen har valt 
ny utförare 

M 1944 

 
Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 130101 160622 Personen tar inte 
emot insatserna 
från kommunen. 

M 1988 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 171019  Ledig bostad 
saknas. Har tackat 
nej till köpt plats i 
annan kommun. 
Har blivit beviljad 
boende enligt SoL i 
avvaktan på 
boende enligt LSS 

K 1961 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180307  Ledig bostad 
saknas. Har blivit 
beviljad 
korttidsplats enligt 
SoL i väntan på 
boende enligt LSS. 

K 1998 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180319  Ledig bostad 
saknas. Är inte 
intresserad av 
andra insatser i 
avvaktan på 
verkställighet. 

M 1989 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180320  Personen har inte 
bestämt sig för om 
hon vill ha insatsen 
eller inte. 

K 1961 
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Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Socialt 
kontrakt/ 
vardagsstöd 

FN/SoL 180226  180821 Ledig 
bostad 
saknades. 

M 1990 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180101 180320 180915 Svårt att 
hitta 
lämplig 
kontakt-
person 

K 1955 

Ledsagar-
service 

FN/LSS 170401 180416 181005 Personen 
har velat 
avvakta 
med 
insatsen 
över 
sommaren 

M 1939 

Hemtjänst ÄO/SoL 171103  180712 Personen 
hade inte 
valt 
utförare. 

K 1940 

Övriga avslut 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjs-
mål och 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Korttids-
vistelse 

FN/LSS 180307  180830 Vårdnads
havare har 
tackat nej 
till 
erbjuden 
insats. 
Vårdnads
havare har 
återtagit 
ansökan 

M 2004 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180614  181018 Personen 
har velat 
avvakta 
och har 
sedan 
återtagit 
ansökan 

K 1987 
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Svar på motion om ny plats för kristallkrona tidigare 
placerad i Tingshuset 
Dnr 2018/416 
 
 
Sammanfattning 
I en motion från Margareta Juliusson (M) föreslås en ny plats för den kristallkrona som idag 
hänger i ett trapphus i Musikskolan. Motionären föreslår att kristallkronan placeras 
exempelvis i trapphuset utanför kommunfullmäktiges sessionssal eller i det blivande 
biblioteket/kulturhuset på en väl synlig plats, både inifrån och gärna även utifrån.  
Det nya biblioteket står ännu inte klart men förvaltningen ser att det skulle kunna vara en 
lämplig plats. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-08 från servicechef 
2 Motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att framtida placering av ljuskronan tas med i arbetet för nytt 
Stadsbibliotek. Fram till dess hänger kronan kvar i Musikskolan. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-08 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ny plats för 
kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset 
Diarienummer 2018/416, löpnummer 3585/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion från Margareta Juliusson (M) föreslås en ny plats för den kristallkrona som idag 
hänger i ett trapphus i Musikskolan. Motionären föreslår att kristallkronan placeras 
exempelvis i trapphuset utanför kommunfullmäktiges sessionssal eller i det blivande 
biblioteket/kulturhuset på en väl synlig plats, både inifrån och gärna även utifrån.  
Det nya biblioteket står ännu inte klart men förvaltningen ser att det skulle kunna vara en 
lämplig plats. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att framtida placering av ljuskronan tas med i arbetet för nytt 
Stadsbibliotek. Fram till dess hänger kronan kvar i Musikskolan. 
 
 
Ärendet 
Margareta Juliusson (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att finna en väl synlig plats för den kristallkrona som kommer från Tingshuset 
men idag finns i Musikskolan. Motionären föreslår att kristallkronan placeras exempelvis i 
trapphuset utanför kommunfullmäktiges sessionssal eller i det blivande 
biblioteket/kulturhuset på en väl synlig plats, både inifrån och gärna även utifrån. 
 
Kristallkronans ursprungliga plats var i Tingshuset i Ulricehamn. När byggnaden stod klar i 
början av 1900-talet installerades den stora ljuskronan.  När Tingsrätten flyttades till Borås 
på 1960-talet togs ljuskronan med dit. 1997 återbördades kristallkronan från Sjuhärads-
bygdens tingsrätt i Borås. När ljuskronan kom tillbaka hängdes den upp i trapphuset på Övre 
Bogesundsskolan, numera Musikskolans lokaler.  
 
I förslaget anges exempel på två platser där ljuskronan skulle få en framträdande plats. Det 
är utanför sessionssalen i Stadshuset och det är i det blivande biblioteket. Stadshuset byggdes 
i slutet av 1950-talet, och kommunfullmäktigesalen och trapphuset är väl bevarade 
kulturmiljöer. Där bedömer förvaltningen att lampan, med tanke på sin ålder och stil, inte 
skulle passa då det skulle störa den tämligen väl hållna kulturmiljön. Det nya biblioteket står 
ännu inte klart men förvaltningen ser att det skulle kunna vara en lämplig plats. Det är dock 
något som kan bedömas först betydligt senare i processen kring byggnationen. 
Kostnader för att flytta lampan till en annan plats än där den finns i dag antas inte vara så 
stor men går inte helt att bedöma idag. Beräknad kostnad ca 30 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
 Sektor service 

 



MARGARETA JULIUSSON MOTION

Rönnvägen 7 _ i

523 62 VEGBY 2018-06-09

020:3/l;iL»» 'WS'

Motion

I Tingshuset här i Ulricehamn hängde en stor magnifik kristallkrona när Tings-

rätten flyttades till Borås. Jag upptäckte långt senare denna lampa i en mörk vrå

på Sjuhäradsbygdens Tingsrätt i Borås och när nämnda Tingsrätt skulle flytta ner

till Rådhuset i Borås tyckte jag, att det var synd att ”vår” lampa på nytt skulle

hamna på en undanskymd plats även där. Efter ett antal förfrågningar vet jag att

lampan återbördats till Ulricehamn och att den nu hänger i ett trapphus på

musikskolan, där inte så många kan se denna solitär.

Med anledning av ovanstående yrkarjag

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att finna en väl synlig plats för

denna fantastiska kristallkrona exempelvis i trapphuset utanför

kommunfullmäktiges sessionssal eller i det blivande biblioteket

/kulturhuset på en väl synlig plats, både inifrån och gärna även

utifrån.

Margareta Juliusson
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Svar på motion om Taveniiminne - kandelabern på 
Stora torget 
Dnr 2018/427 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheten att restaurera den kandelaber som i början av 1900-talet 
skänktes till staden av apotekare Tavenius, alternativt göra en replika av den. Motionären 
yrkar vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna finansiering till detta projekt samt 
att kommunstyrelsen ser till att kandelabern åter placeras på torget. 
Med tanke på den stora kostnad som en replika innebär och utifrån det styrdokument som 
finns för stadsbyggnad i Ulricehamns stad ser förvaltningen att motionen bör avslås. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-10-18 från servicechef 
2 Motion om Taveniiminne - kandelabern på Stora torget 
3 Utredning Motion om Taveniiminne 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till den stora kostnaden för att ta fram en replika, samt att 
en replika av kandelabern inte bedöms passa in stilmässigt i den tämligen väl hållna 
kulturhistoriska miljö som finns runt torget. Det skulle då bryta mot riktlinjerna för 
stadsbyggnad i Ulricehamns stad. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-18 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om Taveniiminne - 
kandelabern på Stora torget 
Diarienummer 2018/427, löpnummer 3785/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheten att restaurera den kandelaber som i början av 1900-talet 
skänktes till staden av apotekare Tavenius, alternativt göra en replika av den. Motionären 
yrkar vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna finansiering till detta projekt samt 
att kommunstyrelsen ser till att kandelabern åter placeras på torget. 
Med tanke på den stora kostnad som en replika innebär och utifrån det styrdokument som 
finns för stadsbyggnad i Ulricehamns stad ser förvaltningen att motionen bör avslås. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till den stora kostnaden för att ta fram en replika, samt att 
en replika av kandelabern inte bedöms passa in stilmässigt i den tämligen väl hållna 
kulturhistoriska miljö som finns runt torget. Det skulle då bryta mot riktlinjerna för 
stadsbyggnad i Ulricehamns stad. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheten att restaurera den kandelaber som i början av 1900-talet 
skänktes till staden av apotekare Tavenius, alternativt göra en replika av den. Motionären 
yrkar vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna finansiering till detta projekt samt 
att kommunstyrelsen ser till att kandelabern åter placeras på torget. 
 
Kandelabern placerades på torget 1919 på torget. Det var apotekaren Tavenius som bedrev 
sin verksamhet vid torget som skänkte kandelabern till staden. Den var utformad i en stram 
jugendstil helt enligt tidens mode.  
Förvaltningen har efterforskat vart kandelabern har tagit vägen och kan konstatera att den 
inte står att finna. Det mest troliga är att den redan på 1970-talet förpassades till sopor. Vad 
gäller armaturerna så finns de inte inlagda i museisamlingen och finns inte heller i Röshult 
där samlingen idag finns. Det enda som finns kvar är de gjutformar i trä som använts till 
utsmyckningarna på sockeln.  
Kostnad för att ta fram en replika ligger på cirka 350 tkr. Drift och underhåll bedöms vara 
ringa. 
 
Kostnad för replika ca 300 tkr 
Installation   ca 50 tkr 
Totalt   ca 350 tkr 
 
Det finns ett styrdokument för stadsbyggnad i Ulricehamns stad. Dokumentet är framtaget 
för att ge stöd för stadens utveckling. Riktlinjerna tar fasta på att utvecklingen sker utifrån ett 
helhetsperspektiv med hänsyn till angränsande områden och bebyggelse. All bebyggelse ska 
gestaltas omsorgsfullt och arkitektur- och kulturhistoriska värden ska bevaras. Utifrån detta 
dokument så kan man inte ge stöd till en replika då kandelabern stilmässigt inte bedöms 
passa in i den kulturhistoriska miljö som finns runt torget. 
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Med tanke på den stora kostnad som en replika innebär och utifrån det styrdokument som 
finns för stadsbyggnad i Ulricehamns stad ser förvaltningen att motionen bör avslås. 

 
Beslutsunderlag 

1 Motion om Taveniiminne - 
kandelabern på Stora torget 

2 Utredning Motion om Taveniiminne 
 
 
Beslut lämnas till 
Birgitta Molander 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
 Sektor service 

 



BIRGITTA MOLANDER MOTION

Rådhusgatan  7
523 35 ULRICEHAMN 2018-06-12

Jdb,-“b7 digg; i 3,14” i i
d

Taveniiminne - kandelabem på Stora torget

Kandelabem (se separat bild) skänktes till staden av apotekare Tavenius och

placerades på torget den  27  juli 1919. Kandelabem var en typisk produkt av sin

tid -Jugend -med sina raka linjer och bården längst ner. Apotekare Tavenius

hade köpt en gård vid Stora torget och där lät han inreda ett apotek på nedre

botten.

Redan år 1964 monterades kandelabem ner för att placeras i stadens förråd

troligen för att repareras. De fyra lamporna togs omhand och finns nu i

magasinet i Röshult. Om det var tidsandan eller förfallet som orsakade

nedmonteringen kärmer jag inte till.

Många årsrika ulricehamnare har frågat vart kandelabem tog vägen och varför

den inte har satts upp på Stora torget igen. Att kandelabem restaureras och

placeras på torget skulle glädja många.

Jag yrkar därför

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att

restatuera jämstommen alternativt göra en replika av

kandelabem.

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna finansiering till detta

projekt.

Att kommunstyrelsen ser till att kandelabem åter placeras på torget.

Birgitta Molander (M)
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Ulricehamns kommun 
Kultur och fritid 

Lena Moritz 
Kultur och fritidschef 

[Klicka och skriv ditt namn] 
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1 Bakgrund 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheten att restaurera den kandelaber som i början av 1900-talet 
skänktes till staden av apotekare Tavenius, alternativt göra en replika av den. Motionären 
yrkar vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna finansiering till detta projekt samt 
att kommunstyrelsen ser till att kandelabern åter placeras på torget. 

 

2 Kandelaberns historia 
1919 placerades en kandelaber på torget i Ulricehamn. Den skänktes av apotekare Tavenius 
som bedrev sin rörelse i ett av husen runt torget. Den var tillverkad i järn och pryddes av 4 
stycken stora lampor. Kandelabern var utformad i stram jugendstil. År 1964 togs 
kandelabern bort då tidens tand gått hårt åt den. Själva stommen placerades i ett av stadens 
förråd och de 4 lamporna togs om hand.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Kandelabern på plats på torget 
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3 Torget idag 
Idag finns det på torget belysningsstolpar som 
påminner om gamla tiders gaslyktor. Armaturerna 
på stolparna går igen på Rådhuset. Längs med 
Storgatan finns liknade stolpar och armaturer. 
Belysningen på torget är aningen dov, men mer 
moderna belysningsstolpar och armaturer skulle 
inte passa in i den miljö som finns runt torget och 
utmed Storgatan, där de många låga trähusen ger 
en väl hållen kulturhistorisk miljö.  

 

Bild: Belysning på torget idag 

 

 

 

 

 

 

4 Var finns kandelabern idag? 
Förvaltningen har eftersökt både stommen och lamporna i de olika förråd som finns i 
kommunen. Enligt motionären så ska de fyra lamporna finnas i museisamlingen i Röshult. 
Vare sig stomme eller lampor går att finna. Lamporna är inte inlagda i museisamlingen. När 
kandelabern togs ned fanns inte museet och samlingen i kommunens ägo. Den tillkom i 
början av 1970-talet. 

Enligt artikel i Ulricehamns tidning 9 november 1977 hittades kandelabern nere vid 
Fiskebacken där den låg i ett virkesupplag. Av tidningsartikeln kan man inte utläsa om 
kandelabern därefter togs omhand eller om den förpassades till sopor. Det mest troliga är att 
den med tiden har gjort det senare. Var lamporna har tagit vägen vet ingen av de som idag 
arbetar inom förvaltningen. Efterforskning har skett genom samtal med tidigare anställda 
inom förvaltningen, och andra personer som kan tänkas ha kunskap.  

Det som har återfunnits är de modellformar som använts för att göra utsmyckningen på 
fundamentet av kandelabern. Modellformarna är i trä och finns i förvar i museisamlingen. 
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Bild: UT 9/11-77 
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Bild: Den träform som finns bevarad i museisamlingen 

 

5 Restaurera eller göra en replika? 
Det går inte att restaurera kandelabern då den inte har återfunnits, det enda som finns kvar 
är de träformar som finns för utsmyckningen. En replika skulle gå att göra utifrån de foton 
som finns. Något sånär bedöms man kunna få rätt proportioner från de foton som finns, samt 
modellformarna i trä. 

 

6 Ekonomi 
Kostnad att göra en replika samt att få den på plats bedöms ligga på ca 350 tkr. Driftskostnad 
och underhåll bedöms ligga på en ringa nivå. För att kunna göra en replika behöver det 
tillsättas medel i investeringsbudget.  

Kostnad för replika ca 300 tkr 

Installation   ca 50 tkr 

Totalt   ca 350 tkr 
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7 Lag- och regelprövning 
Det finns ingen tillämpning av lag för denna motion, däremot finns styrdokument framtaget i 
kommunen vad gäller stadsbyggnad i Ulricehamns stad.  Syftet med riktlinjerna är att vara 
vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning och utvecklingen av den byggda miljön. 
I riktlinjerna omnämns belysning, ljussättning och offentlig konst. 

Riktlinjerna tar fasta på att utvecklingen sker utifrån ett helhetsperspektiv med hänsyn till 
angränsande områden och bebyggelse. All bebyggelse ska gestaltas omsorgsfullt och 
arkitektur- och kulturhistoriska värden ska bevaras. Utifrån detta dokument så kan man inte 
ge stöd till en replika då kandelabern stilmässigt inte bedöms passa in i den kulturhistoriska 
miljö som finns runt torget. 

 

8 Analys och slutsats 
Då kandelabern inte går att finna är en restaurering inte aktuell. En replika skulle behöva 
göras för att svara upp till motionärens förslag. Kostnad för att ta fram en replika ligger på 
cirka 350 tkr och medel behöver tas med i investeringsbudgeten framåt. 

Med tanke på att kandelabern har en stram jugendstil är förvaltningens bedömning att den 
inte passar in i den tämligen väl hållna kulturhistoriska miljö som finns runt torget, och att 
förslaget i motionen till viss del bryter mot det styrdokument som finns gällande 
stadsbyggnad i Ulricehamns stad. 

Med tanke på den stora kostnad som en replika innebär och utifrån det styrdokument som 
finns för stadsbyggnad i Ulricehamns stad ser förvaltningen att motionen bör avslås. 
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Budgetuppföljning oktober 2018 
Dnr 2018/702 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2018. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +33,7 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till +30,7 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 
är följaktligen 3,0 mnkr bättre än budgeterat. 
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli något bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till -0,8 mnkr. 
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 2,2 mnkr bättre än budgeterat. Skatteintäkterna 
förväntas bli 1,9 mnkr lägre än budgeterat med utgångspunkt från den senaste 
skatteunderlagsprognosen. Utfallet avseende budgeterade avskrivningar och 
kapitalkostnader förväntas bli cirka 3,2 mnkr bättre än budgeterat. Intäkterna från reavinster 
i samband med försäljning av exploateringsmark mm uppgår till 2,8 mnkr.  Förvaltningen av 
pensionsmedel prognostiseras innebära reavinster med 4,7 mnkr. 
 
Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till 63,2 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-20 från ekonomichef 
2 Budgetuppföljning oktober 2018 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Godkänner rapporten.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-20 

 

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning oktober 2018 
Diarienummer 2018/702, löpnummer 4076/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2018. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +33,7 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till +30,7 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 
är följaktligen 3,0 mnkr bättre än budgeterat. 
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli något bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till -0,8 mnkr. 
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 2,2 mnkr bättre än budgeterat. Skatteintäkterna 
förväntas bli 1,9 mnkr lägre än budgeterat med utgångspunkt från den senaste 
skatteunderlagsprognosen. Utfallet avseende budgeterade avskrivningar och 
kapitalkostnader förväntas bli cirka 3,2 mnkr bättre än budgeterat. Intäkterna från reavinster 
i samband med försäljning av exploateringsmark mm uppgår till 2,8 mnkr.  Förvaltningen av 
pensionsmedel prognostiseras innebära reavinster med 4,7 mnkr. 
 
Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till 63,2 mnkr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Godkänner rapporten.  
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Budgetuppföljning oktober 2018 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Niklas Anemo 
Ekonomichef 
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Ekonomisk översikt  
Det prognostiserade ekonomiska resultatet 
för kommunen 2018 uppgår till 33,7 mnkr.  

Resultatet 2017 uppgick till +75,6 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2018 innebär 
följaktligen ett ekonomiskt resultat på 
betydligt lägre nivå jämfört med föregående 
år. 

Investeringarna under perioden januari-
oktober uppgår till 63,2 mnkr (2017: 
99,1 mnkr).  

Ekonomisk prognos 2018 
Kommunens ekonomiska resultat för 2018 
prognostiseras uppgå till 33,7 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till +30,7 
mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 är 
följaktligen något högre än budgeterat. 

Ekonomiskt resultat, mnkr 

 

Ekonomiskt resultat exkl. 

jämförelsestörande poster, mnkr 

 

 
Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
prognostiseras bli något högre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till 0,8 mnkr. 
Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till 
1.335 mnkr. 

Verksamheternas budgetavvikelser, 

mnkr 

 

Sektor välfärd räknar totalt sett med en positiv 
budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Verksamheten 
beställning och kvalitet redovisar ett prognostiserat 
budgetunderskott på 7,0 mnkr. Det är kopplat till 
placeringar inom missbruksvården med anledning 
av att flera beslut om LVM (lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall) togs under hösten 2017 
samtidigt som antalet placeringar har ökat under 
sommaren. Vidare har beställningen till 
äldreomsorgen ökat, vilket framför allt gäller 
hemtjänst. Verksamheterna äldreomsorg och 
funktionsnedsättning redovisar positiva 
budgetöverskott på 4,0 mnkr, vilket är kopplat till 
högre beställningar i köp och sälj. Verksamheten 
individ- och familjeomsorg redovisar ett 
prognostiserat budgetöverskott på 2,0 mnkr som 
till största delen är kopplat till ersättningar från 
Migrationsverket.  

Sektor lärande räknar totalt sett med en negativ 
budgetavvikelse på -8,8 mnkr. Inom verksamheten 
förskola förväntas underskott med -0,5 mnkr. 
Kostnaderna för barn med behov av särskilt stöd 
har varit högre än beräknat. Mot bakgrund av detta 
har verksamheten, efter beslut i kommunstyrelsen, 
erhållit en utökad budget under 2018 med 
3,2 mnkr. Även verksamheten Tingsholm räknar 
med underskott: -8,2 mnkr. Underskottet beror 
främst på volymökning på särskolan, ökade 
kostnader för nyanlända elever på 
introduktionsprogrammet samt fler elever som 
läser på annan ort. Även verksamheten grundskola 
prognostiserar med ett underskott mot budget, med 
cirka -3,6 mnkr. Underskottet inom 
verksamheterna balanseras till viss del av att det 
finns vakanser centralt inom sektorn. 
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Sektor miljö- och samhällsbyggnad räknar med 
underskott mot budget med 1,5 mnkr på grund av 
högre kostnader än budgeterat för snöröjning. 

Sektor service räknar med överskott mot budget 
med cirka 1,6 mnkr. Huvudsakliga orsaker är större 
intäkter än budgeterat för skogsavverkning, 0,5 
mnkr, samt överskott med 0,5 mnkr inom IT-
verksamheten. 

Reserverade medel för löneökningar förväntas 
innebära överskott mot budget med 4,2 mnkr. Dock 
finns viss osäkerhet i prognosen eftersom den 
lokala löneöversynen för lärarna ännu inte är 
avslutad. 

Mot bakgrund av prognoserna för verksamheterna 
är bedömningen att avsatta medel för ”budget i 
balans” (budget: 2,0 mnkr) i sin helhet kommer att 
behöva användas för att täcka underskott inom 
verksamheterna. 
 

Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 
2,2 mnkr bättre än budgeterat. 

Skatteintäkterna förväntas bli 1,9 mnkr lägre än 
budgeterat med utgångspunkt från den senaste 
skatteunderlagsprognosen. Utfallet avseende 
budgeterade avskrivningar och kapitalkostnader 
förväntas bli cirka 3,2 mnkr bättre än budgeterat. 
Intäkterna från reavinster i samband med 
försäljning av exploateringsmark mm uppgår till 
2,8 mnkr.  Förvaltningen av pensionsmedel 
prognostiseras innebära reavinster med 
4,7 mnkr. 
 

Lån 
Kommunen fungerar som internbank för bolagen 
inom koncernen. Kommunens låneskuld uppgår 
per 2018-10-31 till 475 mnkr, samtidigt som 
utlåningen inom kommunkoncernen, inklusive 
utlåning till bostadsrättsföreningen 
Ulricehamnshus nr 7 -Parkgården, uppgår till cirka 
631,5 mnkr. Ulricehamns kommun har följaktligen 
ingen ”egen” låneskuld.  

Kommunens låneskuld, mnkr

 
 

Utlåning till bolagen, mnkr

 

Balanskravet 

Ulricehamns kommuns prognosticerade 
ekonomiska resultat 2018 innebär att 
kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. Av 2018 års ekonomiska resultat bedöms 
inga ytterligare medel avsättas till kommunens 
resultatutjämningsreserv. Efter tidigare års 
avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 
51,4 mnkr. Det finns inga tidigare 
balanskravsunderskott att återställa. 
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Balanskravet, mnkr 

  2018 

 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 33,7 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -7,5 
 
+ 

justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet - 

 
+ 

justering för realisationsförluster 
enligt undantagsmöjlighet - 

 
+ orealiserade förluster i värdepapper - 
 
- 

justering för återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper - 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 26,2 

 
- 

reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv - 

 
+ 

användning av medel från 
resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 26,2 

 

 

Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en 
mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken 
ungefärlig inverkan några av dessa har (mnkr). 
 

Känslighetsanalys, mnkr 

 2017 
  

Förändrade personalkostnader 
med 1 % 

 
10,2 

  
Förändrade bruttokostnader 
med 1 % 

 
15,6 

 Förändrad utdebitering med  
1 krona 

 
50,9 

  
Förändrat skatteunderlag i riket 
med 1 % 

 
11,8 
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Driftredovisning 

 

Ansvarsområde (mnkr) 
Budget  

2018 

Utfall  

jan-okt 

Prognos  

2018 

Avvikelse 
mot budget 

     

REVISION 1,5 0,6 1,5 0,0 
     

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 334,9 1 098,8 1 337,1 0,8 
     

Kommunledningsstab 91,3 71,4 88,4 2,9 
     

KS oförutsett 1,2 0,0 0,3 0,9 

Lönepott 11,9 4,9 7,7 4,2 
     
Sektor miljö och samhällsbyggnad 54,7 46,3 56,2 -1,5 
     

     
Sektor lärande 584,7 492,9 593,5 -8,8 

- varav:     

Sektorstöd lärande 65,2 50,5 61,7 3,5 
Förskola 131,6 109,8 132,1 -0,5 
Grundskola 247,2 209,2 250,8 -3,6 
Tingsholm 140,7 123,3 148,9 -8,2 
     
Sektor välfärd 510,4 420,7 508,9 1,5 

- varav:     

Sektorstöd välfärd 12,6 9,0 10,1 2,5 
Individ- och familjeomsorg 57,4 44,3 55,4 2,0 
Funktionsnedsättning 24,4 19,2 23,9 0,5 
Äldreomsorg 72,8 58,7 69,3 3,5 
Beställning och kvalitet 343,3 289,4 350,3 -7,0 
     
     
Sektor service 80,6 62,7 79,0 1,6 
     
TOTALT 1 336,4 1 099,5 1 338,6 0,8 
     

FINANSFÖRVALTNING 1367,1 1 165,1 1 369,3 2,2 
     

TOTALT 30,7 65,6 33,7 3,0 
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Kommunledningsstab 

Ekonomisk analys 

 

Kommunledningsstaben visar ett överskott om 
totalt 10,4 mnkr per oktober. Främsta orsaken 
till överskottet inom verksamheten härrör från 
lönepotten (4,9 mnkr), reserverade medel för 
”ram i balans” (2,0 mnkr), och 

kommunstyrelsens medel för oförutsett (1,2 
mnkr). Det finns ett förslag från förvaltningen 
om att använda medel för oförutsett för bidrag 
till Ulricehamns ridklubb med 0,3 mnkr.  
 
Övriga funktioner i kommunledningsstaben 
visar alla i dagsläget ett mindre överskott. 
Överskottet beror främst på lägre 
personalkostnader än budgeterat eftersom ett 
antal tjänster har varit vakanta under året.  

Prognos 

 

Prognosen för helåret för 
kommunledningsstaben innebär ett överskott 
jämfört med budget om 8,0 mnkr. Detta under 
förutsättning att inga ytterligare medel för 
oförutsedda utgifter nyttjas under resterande 
del av året. 
 
Reserverade medel för löneökningar förväntas 
innebära överskott mot budget med 4,2 mnkr, 
men det finns dock viss osäkerhet i prognosen 
eftersom den lokala löneöversynen för lärarna 
ännu inte är avslutad. 
 
Övriga funktioner inom 
kommunledningsstaben förväntas ha ett 
mindre överskott när året är slut. 

Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 

Ekonomisk analys 
 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett 
underskott i förhållande till budget om 0,9 
mnkr. Underskottet beror främst på 
extrafakturering för snöröjning och 
sandupptagning. Det finns även underskott på 
intäktssidan vilket beror på lägre intäkter än 
budgeterat på byggenheten och planenheten. 
Sektorn utökade sin budget för intäkter med 
ca 2 mnkr inför 2018. De senaste två åren har 
intäktsbudget utökats med totalt ca 4,2 mnkr, 
sektorn kommer därför att följa utvecklingen 
för att analysera om efterfrågan och behovet är 
så stort som budgeterats. Sektorn kan också se 
att vakansgraden på tjänster påverkar våra 
intäkter negativt. 

Personalkostnaderna har varit lägre än 
budgeterat eftersom det varit svårt att 
rekrytera in medarbetare till utannonserade 
tjänster på främst planenheten och 
exploateringsenheten, planenheten är dock 
snart fullt bemannad. Överskottet på 
personalkostnader förväntas öka med 
anledning av avvecklingen av samverkan med 
Tranemo kommun vilket medför att vissa 
tjänster inte kommer återbesättas på 
miljöenheten och byggenheten. 

 

Prognos 

Sektorn prognostiserar ett negativt utfall om -
1,5 mnkr jämfört med budget, ökade kostnader 
från UEAB belastar sektorns resultat. Det 
beror till största del på högre kostnader för 
snöröjning. Enligt samarbetsavtalet med UEAB 
ska kommunen kompensera bolaget för 
snöröjningskostnader som inte är budgeterade. 
Inför 2018 har det varit en kraftig 
kostnadsökning utifrån indexjusteringen enligt 
samarbetsavtalet med UEAB. Sektorn bedömer 
dock att stora delar av underskottet kan 
hanteras av sektorns resultat i övrigt samtidigt 
som sektorn försöker hålla nere kostnaderna. 
Sektorn har följt utvecklingen av kostnaderna 
hos UEAB och har även sett över hur dessa ska 
hanteras 2019.  
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Sektor lärande 

Ekonomisk analys 

Per oktober uppgår den totala 
budgetavvikelsen för sektorn på -8,1 mnkr. 

Sektorstöd visar ett överskott om 3,8 mnkr 
vilket beror på vakanser.  

Förskolan prognostiserade under våren ett 
underskott på helår om cirka 3,2 mnkr. Det 
tilldelades ett tilläggsbelopp på motsvarande 
summa innan juli. Det förväntade underskottet 
på helår beror främst på ökade 
personalkostnader gällande resurstjänster för 
barn i behov av särskilt stöd. Anpassningar till 
budget pågår. 

Grundskolan visar underskott om -5,0 mnkr 
per oktober vilket dels beror på att kostnader 
för skolskjutsar är högre än budgeterat. Den 
utökade budgeten med 2 mnkr (varav 
0,4 mnkr går till nya ruttplaneringssystemet) 
räcker inte vilket uppföljningen per oktober 
påvisar. 

Kostnader för interkommunala ersättningar 
och ersättningar till fristående skolor följer 
budget. Lovskola/sommarskola är finansierat 
med statsbidrag, kostnaderna överstiger 
statsbidraget. 

Några enheter påvisar negativa resultat. 
Handlingsplan är upprättad och följs upp. 
Kostnader för nyanlända och elever i behov av 
särskilt stöd är främsta anledningarna till 
underskottet. Även uppdelningen av Timmele 
skolområde till två skolområden har haft en 
påverkan. 

Vid oktoberuppföljningen uppmärksammas en 
omfattande ökning av underskott för 
Tingsholm. De största underskotten går att 
härleda från de interkommunala 
ersättningarna (-2,1 mnkr), 
Introduktionsprogrammet (-1.5 mnkr) och 
särskolorna (-1,8 mnkr) samt Nationella 
programmen (-1,7 mnkr).  

Det lämnade cirka 96 elever i våren-18 och 
kom till 123 elever till hösten -18. Utbildning 
bedrivs för fler elever samtidigt som 
verksamheten köper dyra platser. 

Kostnaderna för modersmål och 
studiehandledning har ökat. Verksamheten har 
sett över tilldelning av schablonersättningen.  
 
Introduktionsprogrammet har ökat med fler 
elever än vad verksamheten får ersättning för 
vilket har medfört ökade personal- och 
läromedelskostnader. Nationella programmet 
har fått elever med stora anpassningsåtgärder 

inför hösten. Till sist har det varit en del 
uppstarts- och driftskostnader för Bygg- och 
anläggningsprogrammet, kostnader som inte 
tas hem under första året.  
 

Prognos 

Den totala prognosen för sektor lärande för 
helåret uppgår till -8,8 mnkr. 

Sektorstöd tillsammans med skolutveckling 
och stöd prognostiseras till +3,5 mnkr. 

Förskolan visar en prognos om -0,5 mnkr. 
Detta hänförs till underskottet från i våras som 
förskolan fick ett tilläggsanslag för. 

Grundskolan prognostiserar ett resultat om 
-3,6 mnkr vilket kan kopplas till 
skolskjutskostnaderna, lovskola samt 
ledningsorganisationen. 

Många enheter förväntas att gå med budget i 
balans med hjälp av statsbidrag för ökad 
jämlikhet och likvärdig skola. Flera 
skolområden gör anpassningar för att nå 
budget i balans. Några enheter kommer inte att 
kunna hamna i balans. 

Till detta läsår finns några elever med mycket 
stora funktionshinder som kräver resurser. 
Elever som har rätt till grundsärskola och inte 
kan tas emot där på grund av lokalbrist 
belastar budget.  

Prognosen för Tingsholm beräknas hamna på 
-8,2 mnkr. Underskott prognostiseras för 
särskolan, de interkommunala ersättningarna, 
introduktionsprogrammet och de nationella 
programmen. 

Sedan kännedom om stor avvikelse har sektorn 
fördjupat sin uppföljning och granskning av 
prognosen. Arbete pågår att se över hur 
detaljbudgeten är fördelad inom verksamheten 
och inom sektorn.  Schablonersättningen för 
asylsökande ses även över.  
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Sektor välfärd 

Ekonomisk analys 

Efter oktober månad redovisar sektor välfärd 
en positiv budgetavvikelse på 7,0 mnkr.  

Individ- och familjeomsorg (IFO) redovisar en 
positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr. Det är ett 
fortsatt överskott på statliga ersättningar från 
Migrationsverket. Dock minskar överskottet 
till följd av flera avslag på sökta ersättningar 
samt ett minskat inflöde av ensamkommande 
barn och ungdomar. Detta ger i sin tur 
omställningskostnader att bedriva 
verksamheten i en mindre omfattning.  

I jämförelse med september försämrar 
äldreomsorgen sin positiva budgetavvikelse 
något. Den uppgår nu till 3,8 mnkr. Detta 
beror på att det under oktober månad arbetats 
mer tid än vad som har prognostiserats. 
Antalet månadsanställda ökar och antalet 
timavlönade har inte minskat i samma 
omfattning. Bland annat beror detta på att 
enheterna arbetar med att få upp en förhöjd 
grundbemanning och till viss del beror det på 
bredvidgångar.  

Beställning och kvalitet gör en negativ 
budgetavvikelse på 3,6 mnkr. En av orsakerna 
är att placeringar inom missbruksvården 
fortfarande ligger högre än budgeterat. En 
annan orsak är den ökade beställningen till 
äldreomsorgen till följd av en ökad vårdtyngd. 
Det gäller framförallt korttid och hemtjänst. 
Beställningen till funktionsnedsättning är även 
den högre än budgeterat.  

Efter oktober visar funktionsnedsättning en 
positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Orsaken 
är främst att personalkostnaderna ser bättre ut 
på boendena. 

Den positiva budgetavvikelse på 1,5 mnkr som 
finns på sektorstödet beror främst på att en 
budgetreserv inte har tagits i anspråk. Här 
ligger också andra centrala poster som inte 
använts i den omfattning som budgeterats 
samt att en tjänst har varit vakant. 

 

Prognos 

Sektorn som helhet gör en prognos på 1,5 mnkr 
varav IFO 2 mnkr, äldreomsorg 3,5 mnkr, 
beställning och kvalitet -7,0 mnkr, 
funktionsnedsättning 0,5 samt sektorstödet 2,5 
mnkr.  

Stora delar av sektor välfärds verksamhet är 
oförutsägbar och kan slå olika både mellan 
månader och mellan åren. Detta visar sig 
denna månaden när olika händelser i 
verksamheten inträffat som till stor del varit 
svåra att förutse. Det gäller främst att IFO fått 
avslag på flera ansökningar på ersättning för 
ensamkommande barn och unga. Även ett 
utökat antal platser på korttiden påverkar 
prognosen samt fler hemtjänsttimmar. 

Något som dock är viktigt att notera är att vissa 
av förändringarna kan påverka de ekonomiska 
förutsättningarna för 2019 negativt. Främst 
handlar detta om ökade behov inom hemtjänst, 
korttid och hemsjukvård.  

  



11 
 

Sektor service 

Ekonomisk analys 

Sektor service redovisar ett överskott jämfört 
med budget efter oktober månad. Kultur och 
fritid visar en mindre negativ avvikelse för 
perioden. Den totala budgetavvikelsen för 
sektorn är efter oktober +3,3 mnkr. 

Kultur och fritid har under året haft flera större 
oförutsedda kostnader. Bland dessa kan 
nämnas, brygglagningar i Ulricehamn och 
Dalum, framtagandet av en ny digital karta 
över Lassalyckan samt reparation av en 
ismaskin. Budgetunderskottet om ca 0,1 mnkr 
har minskat sedan septemberuppföljningen. 

Verksamhet kommunservices resultat i 
förhållande till budget har förbättrats avsevärt 
senaste månaderna. Till största delen beror det 
främst på större avverkningsintäkter under 
hösten. 

IT visar ett överskott för perioden om ca 0,6 
mnkr för den delen som avser Ulricehamns 
kommun. Verksamhet fastighet redovisar ett 
resultat som är ca 0,6 mnkr bättre än budget, 

till viss del beroende på vakanser. 

Kostverksamhetens budgetavvikelse är positiv 
med ca 0,4 mnkr för perioden. Den största 
avvikelsen finns under livsmedel och hänger 
ihop med att skolorna var stängda under 
sommaren. Detta överskott kommer att minska 
under året. 

Prognos 

Verksamhet kommunservice prognostiserar ett 
överskott om 0,5 mnkr kopplat till större 
intäkter för avverkningar än budgeterat. 

Kultur och fritid och fastighet prognostiserar 
båda med ett resultat i nivå med budget. 

IT prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr 
utifrån bedömningar om lägre personal-, 
konsult- och kapitalkostnader jämfört med 
budget. 

Verksamhet kost bedömer att året slutar med 
en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr.  
Den samlade bedömningen, inklusive prognos 
om överskott inom sektorstödet, är ett resultat 
om ca 1,6 mnkr bättre än budgeterat. 
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§  
 

Bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och 
plusgiro samt disponera konton för ekonomiska 
transaktioner 
Dnr 2018/687 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-01 § 39, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro 
och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet förnyas. 
 
Beslutsunderlag 

1  Tjänsteskrivelse 2018-10-30 från ekonomichef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 

Öppnande och avslutande av konton 

Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Nina Hagman bemyndigas att träffa 
avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och 
disponeringskonton samt avsluta konton i kommunens namn.  

Administrera bankkonton och banktjänster 

Redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Aldin Avdic och 
ekonom Rasmus Gustafsson. 

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening administrera i bankens 
internetbankssystem. 

Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m. 

Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, 
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten 
Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia 
Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och 
ekonomiassistent Ingela Eriksson.  

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera 
medel på kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till kommunen 
eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser. 

Överföring av medel mellan kommunens konton 

Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, 
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten 
Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia 
Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och 
ekonomiassistent Ingela Eriksson. 
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Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i 
en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom 
centralkonto (s.k. koncernkonto). 

 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-30 

Tjänsteskrivelse Bemyndigande att teckna 
bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera 
konton för ekonomiska transaktioner 
Diarienummer 2018/687, löpnummer 3966/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-01 § 39, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro 
och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet förnyas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Öppnande och avslutande av konton 

Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Nina Hagman bemyndigas att träffa 
avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och 
disponeringskonton samt avsluta konton i kommunens namn.  

Administrera bankkonton och banktjänster 

Redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Aldin Avdic och 
ekonom Rasmus Gustafsson. 

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening administrera i bankens 
internetbankssystem. 

Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m. 

Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, 
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten 
Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia 
Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och 
ekonomiassistent Ingela Eriksson.  

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera 
medel på kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till kommunen 
eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser. 

Överföring av medel mellan kommunens konton 

Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, 
ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten 
Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia 
Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och 
ekonomiassistent Ingela Eriksson. 

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i 
en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom 
centralkonto (s.k. koncernkonto). 
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Utbetalning av löner m.m. 

Systemförvaltare Andréa Karlsson och systemförvaltare Britt Pettersson. 

Ovanstående personer bemyndigas var och en för sig att utföra elektroniska 
löneutbetalningar.  

Utbetalning av försörjningsstöd 

Enhetschef Roger Andersson, socialsekreterare Ida Ljung, socialsekreterare Anna Engl, 
socialsekreterare Simon Hagstrand, socialsekreterare Sofia Levander, socialsekreterare Anna 
Åhsén, socialsekreterare Hanadi Yusef, socialadministratör Elisabeth Nyguist, 
socialadministratör Jenny Sand, socialadministratör Kristin Ståhlkrantz, socialadministratör 
Ulrika Berntsdotter och assistent Vivianne Norlin.  

Ovanstående bemyndigas att två i förening teckna checkar och göra utbetalningar av 
försörjningsstöd från specifikt konto avsett för individ- och familjeomsorgen.  

 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef   
 
 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
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§  
 

Ansökan om avgångsersättning 
Dnr 2018/695 
 
 
Sammanfattning 
Mattias Josefsson (S) har lämnat in en ansökan om avgångsersättning enligt bestämmelser 
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-11-02 från kanslichef 
2 PBF-kommun-030101 
3 Tillämpningsanvisningar OPF-KL och PBF 
 
Vice ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Mattias Josefssons (S) ansökan om avgångsersättning beviljas med hänvisning till gällande 
regelverk. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-02 

Tjänsteskrivelse Ansökan om avgångsersättning 
Diarienummer 2018/695, löpnummer 4063/2018 
 
Sammanfattning 
Mattias Josefsson (S) har lämnat in en ansökan om avgångsersättning enligt bestämmelser 
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Mattias Josefssons (S) ansökan om avgångsersättning beviljas med hänvisning till gällande 
regelverk. 
 
 
Ärendet 
Mattias Josefsson (S) har lämnat in en ansökan om avgångsersättning enligt bestämmelser 
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).  
 
Enligt de tillämpningsanvisningar som kommunstyrelsen antog den 3 maj 2018 ska 
förtroendevald ansöka om förmånen via kommunens kanslifunktion. Utbetalning av pension 
eller avgångsersättning beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 PBF-kommun-030101 
2 Tillämpningsanvisningar OPF-KL och PBF 

 
Beslut lämnas till 
Mattias Josefsson 
kanslichef 
lön   
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
  
  

 



   

2001-06-15 

 

 

 
Bestämmelser  

om pension och avgångsersättning 

för förtroendevalda 

 

hos ________________________kommun 

enligt beslut ________________________ 

 

 

I lydelse fr.o.m. 2003-01-01 
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Pensionsbestämmelser 

 

§ 1 Giltighetsområde m.m. 

Mom. 1 

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

a) på heltid, eller 

b) på betydande del av heltid. 

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

Vissa definitioner 

Med förtroendevald avses den för vilken PBF gäller. 

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

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

Mom. 2 

PBF gäller inte för: 

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

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

Anmärkning till a) 

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

Mom. 3 

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

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

Anmärkning 

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

Mom. 4 

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

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

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

 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Mom. 1 

Pensionsförmåner enligt PBF är: 

a) egenpension 

– ålderspension 
– sjukpension 
– visstidspension 
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b) efterlevandepension 

– efterlevandepension till vuxen 
– kompletterande änkepension 
– barnpension 

c) livränta. 

Mom. 2 

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

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

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

Anmärkning 

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

Mom. 3 

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

Anmärkning 

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

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

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

 

§ 5 Pensionsgrundande tid och tidsfaktor 

Mom. 1 

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

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

Mom. 2 

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

 

§ 6 Medförd pensionsrätt 

Gäller inte fr.o.m. 2003-01-01. 

 

§ 7 Pensionsgrundande inkomst och årspoäng 

Mom. 1 

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

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

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

Mom. 2 

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

 

§ 8 Beräkningstidpunkt, beräkningsår och årsmedelpoäng  

Mom. 1 

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

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

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

c) avlider. 

Med beräkningsår avses det kalenderår varunder beräkningstidpunkten infal-
ler. 

Mom. 2 

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

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

 

§ 9 Ålderspension 

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

Anmärkning 

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

Mom. 2 

Ålderspension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 1 1 – 3 3 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 0 

 

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

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

 

§ 10 Visstidspension 

Mom. 1 

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

a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller 

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

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

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

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

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

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

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

Mom. 2 

Visstidspension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 65 32,5 0 

 



PBF  030101 8 2001-06-15 

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

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

Mom. 3 

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

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

Anmärkning 

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

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

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

Mom. 4 

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

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

 

§ 12 a Sjukpension  

Mom. 1 

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

Anmärkning 

Rätt till sjukpension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efterskydd. 

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

Mom. 2 

Sjukpension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 1 1 – 3 3 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 0 

 

Summan härav kallas bruttopensionspoäng. 

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

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

 

§ 13 Efterlevandepension till vuxen 

Mom. 1 

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

Anmärkningar 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mom. 2 

Efterlevandepension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 15 7,5 0 

 

Summan härav kallas efterlevandepensionspoäng. 

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

 

§ 13 a Kompletterande änkepension 

Mom. 1 

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

Anmärkningar 

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

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

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

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

c) årsmedelpoängen överstiger talet 7,5. 

Anmärkning till a) 

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

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

Mom. 2 

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

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

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

Mom. 3 

Kompletterande änkepension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 0 24 12 0 

 

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

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

Mom. 1 

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

Anmärkningar 

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

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

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

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

Mom. 2 

Barnpension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 10 28 14 0 

 

Summan härav kallas barnpensionspoäng. 

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

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

Antal barn 2 3 4 5 eller flera 

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

 

Det uppräknade pensionsbeloppet fördelas lika mellan barnen. 

Mom. 4 

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

 

§ 14 Samordning med socialförsäkringsförmåner m.m. 

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

 

§ 15 Livränta 

Mom. 1 

Rätt till livränta föreligger om: 

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

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

Anmärkning till b) 

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

Mom. 2 

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

Mom. 3 

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

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

Mom. 4 

Livränta beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 10 65 32,5 0 

 

Summan härav multipliceras med tidsfaktorn. Resultatet kallas livräntepoäng. 

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

 

§ 16 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Mom. 1 

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

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

§ 18 Ändringar av och tillägg till PBF 

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

 

§ 19 Meddelande om pensionsförmån m.m. 

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

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

 

§ 20 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Mom. 1 

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

Mom. 2 

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

Mom. 3 

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

Mom. 4 

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

Mom. 5 

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

 

§ 21 Utbetalning av pensionsförmån 

Mom. 1 

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

Mom. 2 

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

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

Mom. 3 

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

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

 

§ 22 Avrundningsregler 

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

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

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

Anmärkning 

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

 

§ 23 

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

 

till § 5 mom. 1 
(om pensionsgrundande tid) 

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

 

till § 6 
(om medförd pensionsrätt) 

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

Mom. 1 

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

Anmärkning 

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

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

Mom. 2 

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

Anmärkning 

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

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

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

Anmärkning 

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

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

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

c) Statliga pensionsbestämmelser 

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

Anmärkning 1 

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

Anmärkning 2 

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

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

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

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

f) Andra pensionsbestämmelser 

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

Mom. 3 

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

Anmärkning 

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

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

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

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

Mom. 4 

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

Mom. 5 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

Anmärkning 

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

 

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

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

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

 

till § 15  
(om familjelivränta) 

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

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

 

§ 1 Giltighetsområde 

Mom. 1 

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

 

§ 2 Avgångsersättning 

Mom. 1 

Avgångsersättning utges efter ansökan till förtroendevald från avgången. 

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

Uppdragstid  
i månader 

Inte fyllt 40 år Fyllt 40  
men inte 50 år 

mindre än 72 1 år 1 år 

72 men mindre än 96 2 år 2 år 

96 men mindre än 120 2 år 3 år 

120 men mindre än 144 2 år 4 år 

144 eller mer 2 år 5 år 

 

Rätten att uppbära avgångsersättning upphör: 

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

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

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

Mom. 2 

Underlaget för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode 
vid avgången. 

Avgångsersättningens nivå: 

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

Nivå i % under första utbetalningsåret 80 40 

Nivå i % därefter 70 35 

 

Mom. 3 

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

I övrigt gäller bestämmelserna i PBF i tillämpliga delar. 
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Tillämpningsanvisningar  

avseende OPF-KL respektive PBF för 

förtroendevalda i Ulricehamns kommun 
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande 

dokument, såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting, 

och ska läsas tillsammans med dessa. 

För förtroendevald som omfattas av det äldre reglementet PBF återfinns anvisningar 

kring ansökan och samordning. 

Pensionsmyndighet 
Kommunfullmäktige har (2014-09-29 § 92) utsett kommunstyrelsen till 

pensionsmyndighet som har till uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna. 

Pensionsmyndigheten ansvarar också för att se till att det finns uppdaterade 

tillämpningsanvisningar. 
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Vem betalar ut vad? 
Reglemente Förmån Utbetalare 

OPF-KL Omställningsstöd Ulricehamns kommun 

OPF-KL Pension KPA Pension 

PBF Avgångsersättning Ulricehamns kommun 

PBF  Pension KPA Pension 

 

 

Omställningsstöd OPF-KL 

§ 1 Tillämpningsområde 
Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 

motsvarande mindre än 40 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt. 

Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 

motsvarande minst 40 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt, men 

samtidigt inte uppgår till 100 procent av grundbeloppet. 

Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 

motsvarande 100 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt. 

Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet av kommunfullmäktige. 

 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
Som förebild för aktiva omställningsinsatser gäller motsvarande insatser som för 

kommunens anställda, dock utan skyldighet att upprätta handlingsplan. 

Ansökan om aktiva omställningsinsatser görs via kommunens kanslifunktion och 

beslut om beviljande eller avslag fattas av Kommunstyrelsen. 

 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt omställningsstöd 

börjar löpa dagen efter avgången från det/de uppdrag som gett rätt till förmånen. 

Uttag av ekonomiskt omställningsstöd kan inte skjutas upp.  

Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl 

föreligger. 
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För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde antingen 

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

arbete 

eller 

 bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen 

eller 

 har ett nytt arbete 

eller 

 har nytt förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen hos annan 

huvudman. 

På anmodan från kommunen ska den förtroendevalde kunna styrka fortlöpande 

aktivitet i syfte att hitta annan försörjning.  

Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av 

omställningsstödet. Beslut fattas av Kommunstyrelsen.  

Den förtroendevalde är berättigad till omställningsstöd även om denne frivilligt avsagt 

sig sitt/sina uppdrag, såvida något av de fyra kraven ovan är uppfyllt. 

Samordning med annan förvärvsinkomst 
Av annan förvärvsinkomst som ska samordnas – vilket gäller från och med år 2 - får 

först undantas 1 prisbasbelopp, vilket sker med en tolftedel per månad. Vid 

samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt 

förtroendevald ska hänsyn tas till uppdragets omfattning. 

Den förtroendevalde ska lämna inkomstuppgift för de närmast kommande sex 

månaderna. Inkomstuppgift ska lämnas även om förvärvsinkomsten är noll kronor. 

Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska 

betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän 

inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda. 

Avstämning sker i efterhand och kan innebära att den förtroendevalde ska ha större 

eller mindre ersättning vilket då korrigeras genom ytterligare utbetalning från 

kommunen eller återbetalning från den förtroendevalde. 

Blankett för inkomstuppgift finns hos kommunens kanslifunktion. 

Jämkning 

Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om den som tar emot 

omställningsstödet utför förvärvsarbete åt någon annan utan skälig ersättning för detta 

arbete.  

Beslut om jämkning fattas av Kommunstyrelsen. 

 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Ska tillämpas motsvarande vad som gäller för ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4.  

Noteras att all förvärvsinkomst ska samordnas. 
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§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras inom tre månader 

efter avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället 

utan retroaktivitet. 

Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl 

föreligger.  

Inskränkning av ersättning 
Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om 

den förtroendevalde har dömts för brott som medfört att den förtroendevalde skilts 

från förtroendeuppdraget i kommunen eller dömts för brott av sådan allvarlig art att 

det är sannolikt att den förtroendevalde skulle ha skiljts från uppdraget om han eller 

hon fortfarande innehaft det. 

Pensionsbestämmelser OPF-KL 
§ 1 Tillämpningsområde 
Förtroendevald som väljs för första gången vid valet år 2014 eller i senare val omfattas 

av OPF-KL. Avtalet gäller också i vissa delar för förtroendevald som har haft uppdrag 

även tidigare men då inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ersättning för förlorad arbetsinkomst 

ingår i den pensionsgrundande inkomsten. 

§ 5 Pensionsavgifter 
Kontant utbetalning sker av intjänad pensionsavgift som understiger 1,5 procent av 

inkomstbasbeloppet. Belopp under 200 kronor utbetalas inte. 

§ 7 Information 
Årlig information med uppgift om intjänad Pensionsbehållning erhålls från 

kommunens pensionsadministratör, KPA Pension.  

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

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

Efterlevandeskydd kan väljas bort i samband med att utbetalning av avgiftsbestämd 

ålderspension ska börja. 

Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 

utbetalning av förmånen börjar. 
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§ 10 Sjukpension 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

 

§ 11 Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd får väljas bort av den förtroendevalde i samband med att 

utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska börja. Om efterlevandeskyddet 

behålls under utbetalningstiden blir den förtroendevaldes egen ålderspension något 

lägre. 

Efterlevandeskydd utbetalas som engångsersättning till förtroendevalds efterlevande 

om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 

utbetalning av förmånen börjar. 

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

 

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

dödsfall. 

Reglerna för familjeskyddet är ännu inte fastställda i OPF-KL. Tillsvidare gäller därför 

PBFs regler för efterlevandepension i händelse av dödsfall. 

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. Ansökan ska lämnas in senast tre 

månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja 

undantag från denna tidsgräns. 

Familjeskydd/efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter 

begäran från kommunen. 

 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion.  
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PBF 
 
§ 10 Visstidspension  
Kommunen har beslutat att talet X i PBF § 10 mom 3 första stycket ska utgöra 1 

prisbasbelopp. (D v s annan förvärvsinkomst som får undantas innan samordning 

sker.) 

Förtroendevald ansöker om förmån via kommunens kanslifunktion. Utbetalning av 

pension eller avgångsersättning beslutas av Kommunstyrelsen. 

 

Jämkning 

Om det är skäligt får visstidspensionen minskas om den som tar emot pensionen utför 

förvärvsarbete åt någon annan utan skälig ersättning för detta arbete.  

 

Information 
Preliminär beräkning av pensionsförmån erhålls vid förfrågan hos kommunens 

kanslifunktion.
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§  
 

Ansökan om pension, Inga-Kersti Skarland 
Dnr 2018/696 
 
 
Sammanfattning 
Inga-Kersti Skarland (S) har lämnat in en ansökan om pension enligt bestämmelser om 
pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-11-02 från kanslichef 
2 PBF-kommun-030101 
3 Tillämpningsanvisningar OPF-KL och PBF 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Inga-Kersti Skarlands (S) ansökan om pension beviljas med hänvisning till gällande 
regelverk.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-02 

Tjänsteskrivelse Ansökan om pension, Inga-Kersti 
Skarland 
Diarienummer 2018/696, löpnummer 4064/2018 
 
Sammanfattning 
Inga-Kersti Skarland (S) har lämnat in en ansökan om pension enligt bestämmelser om 
pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Inga-Kersti Skarlands (S) ansökan om pension beviljas med hänvisning till gällande 
regelverk.  
 
 
Ärendet 
Inga-Kersti Skarland (S) har lämnat in en ansökan om pension enligt bestämmelser om 
pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).  
 
Enligt de tillämpningsanvisningar som kommunstyrelsen antog den 3 maj 2018 ska 
förtroendevald ansöka om förmånen via kommunens kanslifunktion. Utbetalning av pension 
eller avgångsersättning beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 PBF-kommun-030101 
2 Tillämpningsanvisningar OPF-KL och PBF 

 
Beslut lämnas till 
Inga-Kersti Skarland 
kanslichef 
lön   
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
  
  

 



   

2001-06-15 

 

 

 
Bestämmelser  

om pension och avgångsersättning 

för förtroendevalda 

 

hos ________________________kommun 

enligt beslut ________________________ 

 

 

I lydelse fr.o.m. 2003-01-01 
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Pensionsbestämmelser 

 

§ 1 Giltighetsområde m.m. 

Mom. 1 

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

a) på heltid, eller 

b) på betydande del av heltid. 

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

Vissa definitioner 

Med förtroendevald avses den för vilken PBF gäller. 

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

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

Mom. 2 

PBF gäller inte för: 

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

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

Anmärkning till a) 

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

Mom. 3 

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

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

Anmärkning 

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

Mom. 4 

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

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

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

 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Mom. 1 

Pensionsförmåner enligt PBF är: 

a) egenpension 

– ålderspension 
– sjukpension 
– visstidspension 
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b) efterlevandepension 

– efterlevandepension till vuxen 
– kompletterande änkepension 
– barnpension 

c) livränta. 

Mom. 2 

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

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

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

Anmärkning 

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

Mom. 3 

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

Anmärkning 

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

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

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

 

§ 5 Pensionsgrundande tid och tidsfaktor 

Mom. 1 

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

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

Mom. 2 

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

 

§ 6 Medförd pensionsrätt 

Gäller inte fr.o.m. 2003-01-01. 

 

§ 7 Pensionsgrundande inkomst och årspoäng 

Mom. 1 

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

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

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

Mom. 2 

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

 

§ 8 Beräkningstidpunkt, beräkningsår och årsmedelpoäng  

Mom. 1 

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

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

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

c) avlider. 

Med beräkningsår avses det kalenderår varunder beräkningstidpunkten infal-
ler. 

Mom. 2 

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

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

 

§ 9 Ålderspension 

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

Anmärkning 

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

Mom. 2 

Ålderspension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 1 1 – 3 3 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 0 

 

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

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

 

§ 10 Visstidspension 

Mom. 1 

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

a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller 

b) uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan anledning än 
återkallelse enligt 4 kap. 10 § Kommunallagen och den förtroendevalde 
har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller, om uppdrags-



PBF  030101 7 2001-06-15 

tiden är mindre än 36 månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag 
under två på varandra följande mandatperioder. 

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

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

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

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

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

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

Mom. 2 

Visstidspension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 20 20 – 30 30 – 

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

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

Mom. 3 

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

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

Anmärkning 

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

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

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

Mom. 4 

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

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

 

§ 12 a Sjukpension  

Mom. 1 

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

Anmärkning 

Rätt till sjukpension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efterskydd. 

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

Mom. 2 

Sjukpension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 1 1 – 3 3 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 0 

 

Summan härav kallas bruttopensionspoäng. 

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

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

 

§ 13 Efterlevandepension till vuxen 

Mom. 1 

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

Anmärkningar 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mom. 2 

Efterlevandepension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 15 7,5 0 

 

Summan härav kallas efterlevandepensionspoäng. 

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

 

§ 13 a Kompletterande änkepension 

Mom. 1 

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

Anmärkningar 

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

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

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

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

c) årsmedelpoängen överstiger talet 7,5. 

Anmärkning till a) 

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

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

Mom. 2 

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

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

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

Mom. 3 

Kompletterande änkepension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 0 24 12 0 

 

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

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

Mom. 1 

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

Anmärkningar 

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

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

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

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

Mom. 2 

Barnpension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 10 28 14 0 

 

Summan härav kallas barnpensionspoäng. 

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

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

Antal barn 2 3 4 5 eller flera 

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

 

Det uppräknade pensionsbeloppet fördelas lika mellan barnen. 

Mom. 4 

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

 

§ 14 Samordning med socialförsäkringsförmåner m.m. 

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

 

§ 15 Livränta 

Mom. 1 

Rätt till livränta föreligger om: 

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

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

Anmärkning till b) 

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

Mom. 2 

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

Mom. 3 

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

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

Mom. 4 

Livränta beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 10 65 32,5 0 

 

Summan härav multipliceras med tidsfaktorn. Resultatet kallas livräntepoäng. 

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

 

§ 16 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Mom. 1 

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

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

§ 18 Ändringar av och tillägg till PBF 

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

 

§ 19 Meddelande om pensionsförmån m.m. 

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

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

 

§ 20 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Mom. 1 

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

Mom. 2 

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

Mom. 3 

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

Mom. 4 

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

Mom. 5 

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

 

§ 21 Utbetalning av pensionsförmån 

Mom. 1 

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

Mom. 2 

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

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

Mom. 3 

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

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

 

§ 22 Avrundningsregler 

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

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

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

Anmärkning 

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

 

§ 23 

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

 

till § 5 mom. 1 
(om pensionsgrundande tid) 

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

 

till § 6 
(om medförd pensionsrätt) 

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

Mom. 1 

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

Anmärkning 

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

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

Mom. 2 

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

Anmärkning 

Anställningstid tillgodoräknas med 12/30 om fråga inte är om tid i särskilt viss-
tidsförordnande. 



PBF  030101 20 2001-06-15 

a) Pensionsbestämmelser som huvudsakligen överensstämmer med 
Svenska Kommunförbundets rekommendationer för anställda 

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

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

Anmärkning 

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

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

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

c) Statliga pensionsbestämmelser 

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

Anmärkning 1 

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

Anmärkning 2 

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

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

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

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

f) Andra pensionsbestämmelser 

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

Mom. 3 

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

Anmärkning 

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

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

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

Har förmån enligt a) ovan tillfallit kommunen skall kompletteringspensionen, 
efterlevandepensionen eller livräntan bestämmas så att dess värde uppgår till 
minst värdet av den medförda förmånen. Värdet av den medförda förmånen 



PBF  030101 22 2001-06-15 

bestäms enligt de regler som anges i tillämpningsföreskrifterna till PA-KL med 
däri ingående beräkningsregler. 

Mom. 4 

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

Mom. 5 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

Anmärkning 

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

 

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

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

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

 

till § 15  
(om familjelivränta) 

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

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

 

§ 1 Giltighetsområde 

Mom. 1 

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

 

§ 2 Avgångsersättning 

Mom. 1 

Avgångsersättning utges efter ansökan till förtroendevald från avgången. 

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

Uppdragstid  
i månader 

Inte fyllt 40 år Fyllt 40  
men inte 50 år 

mindre än 72 1 år 1 år 

72 men mindre än 96 2 år 2 år 

96 men mindre än 120 2 år 3 år 

120 men mindre än 144 2 år 4 år 

144 eller mer 2 år 5 år 

 

Rätten att uppbära avgångsersättning upphör: 

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

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

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

Mom. 2 

Underlaget för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode 
vid avgången. 

Avgångsersättningens nivå: 

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

Nivå i % under första utbetalningsåret 80 40 

Nivå i % därefter 70 35 

 

Mom. 3 

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

I övrigt gäller bestämmelserna i PBF i tillämpliga delar. 
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Tillämpningsanvisningar  

avseende OPF-KL respektive PBF för 

förtroendevalda i Ulricehamns kommun 
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande 

dokument, såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting, 

och ska läsas tillsammans med dessa. 

För förtroendevald som omfattas av det äldre reglementet PBF återfinns anvisningar 

kring ansökan och samordning. 

Pensionsmyndighet 
Kommunfullmäktige har (2014-09-29 § 92) utsett kommunstyrelsen till 

pensionsmyndighet som har till uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna. 

Pensionsmyndigheten ansvarar också för att se till att det finns uppdaterade 

tillämpningsanvisningar. 
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Vem betalar ut vad? 
Reglemente Förmån Utbetalare 

OPF-KL Omställningsstöd Ulricehamns kommun 

OPF-KL Pension KPA Pension 

PBF Avgångsersättning Ulricehamns kommun 

PBF  Pension KPA Pension 

 

 

Omställningsstöd OPF-KL 

§ 1 Tillämpningsområde 
Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 

motsvarande mindre än 40 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt. 

Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 

motsvarande minst 40 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt, men 

samtidigt inte uppgår till 100 procent av grundbeloppet. 

Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 

motsvarande 100 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt. 

Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet av kommunfullmäktige. 

 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
Som förebild för aktiva omställningsinsatser gäller motsvarande insatser som för 

kommunens anställda, dock utan skyldighet att upprätta handlingsplan. 

Ansökan om aktiva omställningsinsatser görs via kommunens kanslifunktion och 

beslut om beviljande eller avslag fattas av Kommunstyrelsen. 

 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt omställningsstöd 

börjar löpa dagen efter avgången från det/de uppdrag som gett rätt till förmånen. 

Uttag av ekonomiskt omställningsstöd kan inte skjutas upp.  

Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl 

föreligger. 
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För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde antingen 

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

arbete 

eller 

 bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen 

eller 

 har ett nytt arbete 

eller 

 har nytt förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen hos annan 

huvudman. 

På anmodan från kommunen ska den förtroendevalde kunna styrka fortlöpande 

aktivitet i syfte att hitta annan försörjning.  

Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av 

omställningsstödet. Beslut fattas av Kommunstyrelsen.  

Den förtroendevalde är berättigad till omställningsstöd även om denne frivilligt avsagt 

sig sitt/sina uppdrag, såvida något av de fyra kraven ovan är uppfyllt. 

Samordning med annan förvärvsinkomst 
Av annan förvärvsinkomst som ska samordnas – vilket gäller från och med år 2 - får 

först undantas 1 prisbasbelopp, vilket sker med en tolftedel per månad. Vid 

samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt 

förtroendevald ska hänsyn tas till uppdragets omfattning. 

Den förtroendevalde ska lämna inkomstuppgift för de närmast kommande sex 

månaderna. Inkomstuppgift ska lämnas även om förvärvsinkomsten är noll kronor. 

Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska 

betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän 

inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda. 

Avstämning sker i efterhand och kan innebära att den förtroendevalde ska ha större 

eller mindre ersättning vilket då korrigeras genom ytterligare utbetalning från 

kommunen eller återbetalning från den förtroendevalde. 

Blankett för inkomstuppgift finns hos kommunens kanslifunktion. 

Jämkning 

Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om den som tar emot 

omställningsstödet utför förvärvsarbete åt någon annan utan skälig ersättning för detta 

arbete.  

Beslut om jämkning fattas av Kommunstyrelsen. 

 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Ska tillämpas motsvarande vad som gäller för ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4.  

Noteras att all förvärvsinkomst ska samordnas. 
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§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras inom tre månader 

efter avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället 

utan retroaktivitet. 

Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl 

föreligger.  

Inskränkning av ersättning 
Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om 

den förtroendevalde har dömts för brott som medfört att den förtroendevalde skilts 

från förtroendeuppdraget i kommunen eller dömts för brott av sådan allvarlig art att 

det är sannolikt att den förtroendevalde skulle ha skiljts från uppdraget om han eller 

hon fortfarande innehaft det. 

Pensionsbestämmelser OPF-KL 
§ 1 Tillämpningsområde 
Förtroendevald som väljs för första gången vid valet år 2014 eller i senare val omfattas 

av OPF-KL. Avtalet gäller också i vissa delar för förtroendevald som har haft uppdrag 

även tidigare men då inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ersättning för förlorad arbetsinkomst 

ingår i den pensionsgrundande inkomsten. 

§ 5 Pensionsavgifter 
Kontant utbetalning sker av intjänad pensionsavgift som understiger 1,5 procent av 

inkomstbasbeloppet. Belopp under 200 kronor utbetalas inte. 

§ 7 Information 
Årlig information med uppgift om intjänad Pensionsbehållning erhålls från 

kommunens pensionsadministratör, KPA Pension.  

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

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

Efterlevandeskydd kan väljas bort i samband med att utbetalning av avgiftsbestämd 

ålderspension ska börja. 

Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 

utbetalning av förmånen börjar. 
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§ 10 Sjukpension 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

 

§ 11 Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd får väljas bort av den förtroendevalde i samband med att 

utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska börja. Om efterlevandeskyddet 

behålls under utbetalningstiden blir den förtroendevaldes egen ålderspension något 

lägre. 

Efterlevandeskydd utbetalas som engångsersättning till förtroendevalds efterlevande 

om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 

utbetalning av förmånen börjar. 

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

 

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

dödsfall. 

Reglerna för familjeskyddet är ännu inte fastställda i OPF-KL. Tillsvidare gäller därför 

PBFs regler för efterlevandepension i händelse av dödsfall. 

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. Ansökan ska lämnas in senast tre 

månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja 

undantag från denna tidsgräns. 

Familjeskydd/efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter 

begäran från kommunen. 

 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion.  
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PBF 
 
§ 10 Visstidspension  
Kommunen har beslutat att talet X i PBF § 10 mom 3 första stycket ska utgöra 1 

prisbasbelopp. (D v s annan förvärvsinkomst som får undantas innan samordning 

sker.) 

Förtroendevald ansöker om förmån via kommunens kanslifunktion. Utbetalning av 

pension eller avgångsersättning beslutas av Kommunstyrelsen. 

 

Jämkning 

Om det är skäligt får visstidspensionen minskas om den som tar emot pensionen utför 

förvärvsarbete åt någon annan utan skälig ersättning för detta arbete.  

 

Information 
Preliminär beräkning av pensionsförmån erhålls vid förfrågan hos kommunens 

kanslifunktion.
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Ansökan om pension, Roger Wilhelmsson 
Dnr 2018/755 
 
 
Sammanfattning 
Roger Wilhelmsson (M) har lämnat in en ansökan om pension enligt bestämmelser om 
pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-11-14 från kanslichef 
2 PBF-kommun-030101 
3 Tillämpningsanvisningar OPF-KL och PBF 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Roger Wilhelmssons (M) ansökan om pension beviljas med hänvisning till gällande 
regelverk.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-14 

Tjänsteskrivelse ansökan om pension, Roger 
Wilhelmsson 
Diarienummer 2018/755, löpnummer 4226/2018 
 
Sammanfattning 
Roger Wilhelmsson (M) har lämnat in en ansökan om pension enligt bestämmelser om 
pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Roger Wilhelmssons (M) ansökan om pension beviljas med hänvisning till gällande 
regelverk.  
 
 
Ärendet 
Roger Wilhelmsson (M) har lämnat in en ansökan om pension enligt bestämmelser om 
pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 2003-01-01 (PBF).  
 
Enligt de tillämpningsanvisningar som kommunstyrelsen antog den 3 maj 2018 ska 
förtroendevald ansöka om förmånen via kommunens kanslifunktion. Utbetalning av pension 
eller avgångsersättning beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 PBF-kommun-030101 
2 Tillämpningsanvisningar OPF-KL och PBF 

 
Beslut lämnas till 
Roger Wilhelmsson   
kanslichef 
lön 
 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
  
  

 



   

2001-06-15 

 

 

 
Bestämmelser  

om pension och avgångsersättning 

för förtroendevalda 

 

hos ________________________kommun 

enligt beslut ________________________ 

 

 

I lydelse fr.o.m. 2003-01-01 
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Pensionsbestämmelser 

 

§ 1 Giltighetsområde m.m. 

Mom. 1 

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

a) på heltid, eller 

b) på betydande del av heltid. 

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

Vissa definitioner 

Med förtroendevald avses den för vilken PBF gäller. 

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

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

Mom. 2 

PBF gäller inte för: 

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

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

Anmärkning till a) 

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

Mom. 3 

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

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

Anmärkning 

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

Mom. 4 

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

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

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

 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Mom. 1 

Pensionsförmåner enligt PBF är: 

a) egenpension 

– ålderspension 
– sjukpension 
– visstidspension 
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b) efterlevandepension 

– efterlevandepension till vuxen 
– kompletterande änkepension 
– barnpension 

c) livränta. 

Mom. 2 

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

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

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

Anmärkning 

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

Mom. 3 

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

Anmärkning 

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

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

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

 

§ 5 Pensionsgrundande tid och tidsfaktor 

Mom. 1 

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

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

Mom. 2 

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

 

§ 6 Medförd pensionsrätt 

Gäller inte fr.o.m. 2003-01-01. 

 

§ 7 Pensionsgrundande inkomst och årspoäng 

Mom. 1 

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

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

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

Mom. 2 

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

 

§ 8 Beräkningstidpunkt, beräkningsår och årsmedelpoäng  

Mom. 1 

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

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

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

c) avlider. 

Med beräkningsår avses det kalenderår varunder beräkningstidpunkten infal-
ler. 

Mom. 2 

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

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

 

§ 9 Ålderspension 

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

Anmärkning 

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

Mom. 2 

Ålderspension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 1 1 – 3 3 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 0 

 

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

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

 

§ 10 Visstidspension 

Mom. 1 

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

a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller 

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

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

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

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

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

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

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

Mom. 2 

Visstidspension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 20 20 – 30 30 – 

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

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

Mom. 3 

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

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

Anmärkning 

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

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

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

Mom. 4 

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

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

 

§ 12 a Sjukpension  

Mom. 1 

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

Anmärkning 

Rätt till sjukpension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efterskydd. 

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

Mom. 2 

Sjukpension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 1 1 – 3 3 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 0 

 

Summan härav kallas bruttopensionspoäng. 

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

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

 

§ 13 Efterlevandepension till vuxen 

Mom. 1 

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

Anmärkningar 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mom. 2 

Efterlevandepension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 15 7,5 0 

 

Summan härav kallas efterlevandepensionspoäng. 

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

 

§ 13 a Kompletterande änkepension 

Mom. 1 

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

Anmärkningar 

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

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

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

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

c) årsmedelpoängen överstiger talet 7,5. 

Anmärkning till a) 

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

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

Mom. 2 

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

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

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

Mom. 3 

Kompletterande änkepension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 0 24 12 0 

 

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

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

Mom. 1 

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

Anmärkningar 

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

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

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

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

Mom. 2 

Barnpension beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 10 28 14 0 

 

Summan härav kallas barnpensionspoäng. 

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

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

Antal barn 2 3 4 5 eller flera 

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

 

Det uppräknade pensionsbeloppet fördelas lika mellan barnen. 

Mom. 4 

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

 

§ 14 Samordning med socialförsäkringsförmåner m.m. 

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

 

§ 15 Livränta 

Mom. 1 

Rätt till livränta föreligger om: 

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

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

Anmärkning till b) 

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

Mom. 2 

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

Mom. 3 

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

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

Mom. 4 

Livränta beräknas på följande sätt. 

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

Skikt av P   (uttryckt i an-
tal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 10 65 32,5 0 

 

Summan härav multipliceras med tidsfaktorn. Resultatet kallas livräntepoäng. 

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

 

§ 16 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Mom. 1 

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

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

§ 18 Ändringar av och tillägg till PBF 

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

 

§ 19 Meddelande om pensionsförmån m.m. 

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

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

 

§ 20 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Mom. 1 

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

Mom. 2 

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

Mom. 3 

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

Mom. 4 

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

Mom. 5 

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

 

§ 21 Utbetalning av pensionsförmån 

Mom. 1 

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

Mom. 2 

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

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

Mom. 3 

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

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

 

§ 22 Avrundningsregler 

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

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

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

Anmärkning 

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

 

§ 23 

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

 

till § 5 mom. 1 
(om pensionsgrundande tid) 

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

 

till § 6 
(om medförd pensionsrätt) 

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

Mom. 1 

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

Anmärkning 

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

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

Mom. 2 

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

Anmärkning 

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

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

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

Anmärkning 

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

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

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

c) Statliga pensionsbestämmelser 

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

Anmärkning 1 

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

Anmärkning 2 

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

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

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

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

f) Andra pensionsbestämmelser 

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

Mom. 3 

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

Anmärkning 

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

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

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

Har förmån enligt a) ovan tillfallit kommunen skall kompletteringspensionen, 
efterlevandepensionen eller livräntan bestämmas så att dess värde uppgår till 
minst värdet av den medförda förmånen. Värdet av den medförda förmånen 



PBF  030101 22 2001-06-15 

bestäms enligt de regler som anges i tillämpningsföreskrifterna till PA-KL med 
däri ingående beräkningsregler. 

Mom. 4 

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

Mom. 5 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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



PBF  030101 23 2001-06-15 

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

Anmärkning 

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

 

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

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

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

 

till § 15  
(om familjelivränta) 

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

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

 

§ 1 Giltighetsområde 

Mom. 1 

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

 

§ 2 Avgångsersättning 

Mom. 1 

Avgångsersättning utges efter ansökan till förtroendevald från avgången. 

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

Uppdragstid  
i månader 

Inte fyllt 40 år Fyllt 40  
men inte 50 år 

mindre än 72 1 år 1 år 

72 men mindre än 96 2 år 2 år 

96 men mindre än 120 2 år 3 år 

120 men mindre än 144 2 år 4 år 

144 eller mer 2 år 5 år 

 

Rätten att uppbära avgångsersättning upphör: 

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

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

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

Mom. 2 

Underlaget för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode 
vid avgången. 

Avgångsersättningens nivå: 

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

Nivå i % under första utbetalningsåret 80 40 

Nivå i % därefter 70 35 

 

Mom. 3 

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

I övrigt gäller bestämmelserna i PBF i tillämpliga delar. 
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Tillämpningsanvisningar  

avseende OPF-KL respektive PBF för 

förtroendevalda i Ulricehamns kommun 
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande 

dokument, såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting, 

och ska läsas tillsammans med dessa. 

För förtroendevald som omfattas av det äldre reglementet PBF återfinns anvisningar 

kring ansökan och samordning. 

Pensionsmyndighet 
Kommunfullmäktige har (2014-09-29 § 92) utsett kommunstyrelsen till 

pensionsmyndighet som har till uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna. 

Pensionsmyndigheten ansvarar också för att se till att det finns uppdaterade 

tillämpningsanvisningar. 
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Vem betalar ut vad? 
Reglemente Förmån Utbetalare 

OPF-KL Omställningsstöd Ulricehamns kommun 

OPF-KL Pension KPA Pension 

PBF Avgångsersättning Ulricehamns kommun 

PBF  Pension KPA Pension 

 

 

Omställningsstöd OPF-KL 

§ 1 Tillämpningsområde 
Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 

motsvarande mindre än 40 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt. 

Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 

motsvarande minst 40 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt, men 

samtidigt inte uppgår till 100 procent av grundbeloppet. 

Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag ersätts med månadsarvode 

motsvarande 100 procent av det grundbelopp som kommunen har fastställt. 

Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet av kommunfullmäktige. 

 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
Som förebild för aktiva omställningsinsatser gäller motsvarande insatser som för 

kommunens anställda, dock utan skyldighet att upprätta handlingsplan. 

Ansökan om aktiva omställningsinsatser görs via kommunens kanslifunktion och 

beslut om beviljande eller avslag fattas av Kommunstyrelsen. 

 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt omställningsstöd 

börjar löpa dagen efter avgången från det/de uppdrag som gett rätt till förmånen. 

Uttag av ekonomiskt omställningsstöd kan inte skjutas upp.  

Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl 

föreligger. 
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För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde antingen 

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

arbete 

eller 

 bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen 

eller 

 har ett nytt arbete 

eller 

 har nytt förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen hos annan 

huvudman. 

På anmodan från kommunen ska den förtroendevalde kunna styrka fortlöpande 

aktivitet i syfte att hitta annan försörjning.  

Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av 

omställningsstödet. Beslut fattas av Kommunstyrelsen.  

Den förtroendevalde är berättigad till omställningsstöd även om denne frivilligt avsagt 

sig sitt/sina uppdrag, såvida något av de fyra kraven ovan är uppfyllt. 

Samordning med annan förvärvsinkomst 
Av annan förvärvsinkomst som ska samordnas – vilket gäller från och med år 2 - får 

först undantas 1 prisbasbelopp, vilket sker med en tolftedel per månad. Vid 

samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt 

förtroendevald ska hänsyn tas till uppdragets omfattning. 

Den förtroendevalde ska lämna inkomstuppgift för de närmast kommande sex 

månaderna. Inkomstuppgift ska lämnas även om förvärvsinkomsten är noll kronor. 

Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska 

betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän 

inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda. 

Avstämning sker i efterhand och kan innebära att den förtroendevalde ska ha större 

eller mindre ersättning vilket då korrigeras genom ytterligare utbetalning från 

kommunen eller återbetalning från den förtroendevalde. 

Blankett för inkomstuppgift finns hos kommunens kanslifunktion. 

Jämkning 

Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om den som tar emot 

omställningsstödet utför förvärvsarbete åt någon annan utan skälig ersättning för detta 

arbete.  

Beslut om jämkning fattas av Kommunstyrelsen. 

 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Ska tillämpas motsvarande vad som gäller för ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4.  

Noteras att all förvärvsinkomst ska samordnas. 
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§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras inom tre månader 

efter avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället 

utan retroaktivitet. 

Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl 

föreligger.  

Inskränkning av ersättning 
Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om 

den förtroendevalde har dömts för brott som medfört att den förtroendevalde skilts 

från förtroendeuppdraget i kommunen eller dömts för brott av sådan allvarlig art att 

det är sannolikt att den förtroendevalde skulle ha skiljts från uppdraget om han eller 

hon fortfarande innehaft det. 

Pensionsbestämmelser OPF-KL 
§ 1 Tillämpningsområde 
Förtroendevald som väljs för första gången vid valet år 2014 eller i senare val omfattas 

av OPF-KL. Avtalet gäller också i vissa delar för förtroendevald som har haft uppdrag 

även tidigare men då inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ersättning för förlorad arbetsinkomst 

ingår i den pensionsgrundande inkomsten. 

§ 5 Pensionsavgifter 
Kontant utbetalning sker av intjänad pensionsavgift som understiger 1,5 procent av 

inkomstbasbeloppet. Belopp under 200 kronor utbetalas inte. 

§ 7 Information 
Årlig information med uppgift om intjänad Pensionsbehållning erhålls från 

kommunens pensionsadministratör, KPA Pension.  

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

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

Efterlevandeskydd kan väljas bort i samband med att utbetalning av avgiftsbestämd 

ålderspension ska börja. 

Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 

utbetalning av förmånen börjar. 
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§ 10 Sjukpension 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

 

§ 11 Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd får väljas bort av den förtroendevalde i samband med att 

utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska börja. Om efterlevandeskyddet 

behålls under utbetalningstiden blir den förtroendevaldes egen ålderspension något 

lägre. 

Efterlevandeskydd utbetalas som engångsersättning till förtroendevalds efterlevande 

om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 

utbetalning av förmånen börjar. 

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. 

 

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

dödsfall. 

Reglerna för familjeskyddet är ännu inte fastställda i OPF-KL. Tillsvidare gäller därför 

PBFs regler för efterlevandepension i händelse av dödsfall. 

Ansökan görs via kommunens kanslifunktion. Ansökan ska lämnas in senast tre 

månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja 

undantag från denna tidsgräns. 

Familjeskydd/efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter 

begäran från kommunen. 

 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd 
Ansökan görs via kommunens kanslifunktion.  
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PBF 
 
§ 10 Visstidspension  
Kommunen har beslutat att talet X i PBF § 10 mom 3 första stycket ska utgöra 1 

prisbasbelopp. (D v s annan förvärvsinkomst som får undantas innan samordning 

sker.) 

Förtroendevald ansöker om förmån via kommunens kanslifunktion. Utbetalning av 

pension eller avgångsersättning beslutas av Kommunstyrelsen. 

 

Jämkning 

Om det är skäligt får visstidspensionen minskas om den som tar emot pensionen utför 

förvärvsarbete åt någon annan utan skälig ersättning för detta arbete.  

 

Information 
Preliminär beräkning av pensionsförmån erhålls vid förfrågan hos kommunens 

kanslifunktion.
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§  
 

Handlingsplan för strategi Ulricehamns kommun - en 
landsbygdsstrategi i tre delar 
Dnr 2018/715 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 att anta strategin Ulricehamns kommun – en 
landsbygdsstrategi i tre delar samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan. Förslag till handlingsplan är framtagen av Näringsliv Ulricehamn AB i 
samverkan med förvaltningen. Handlingsplanen utgår ifrån tre övergripande 
strategiområden; kommunen och infrastruktur, kommunen som samarbetspartner och 
boende.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-11-06  från kommunchef 
2 Handlingsplan landsbygdsutveckling 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Handlingsplan för strategin Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar antas. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-06 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan för strategi 
Ulricehamns kommun - en landsbygdsstrategi i tre 
delar 
Diarienummer 2018/715, löpnummer 4097/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 att anta strategin Ulricehamns kommun – en 
landsbygdsstrategi i tre delar samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan. Förslag till handlingsplan är framtagen av Näringsliv Ulricehamn AB i 
samverkan med förvaltningen. Handlingsplanen utgår ifrån tre övergripande 
strategiområden; kommunen och infrastruktur, kommunen som samarbetspartner och 
boende.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Handlingsplan för strategin Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar antas 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 att anta strategin Ulricehamns kommun – en 
landsbygdsstrategi i tre delar samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan. Förslag till handlingsplan är framtagen av Näringsliv Ulricehamn AB i 
samverkan med förvaltningen. Syftet med kommunens landsbygdsstrategi och handlingsplan 
är att skapa goda, jämställda, hållbara och långsiktiga förutsättningar och möjligheter för att 
hela kommunen ska kunna utvecklas till en attraktiv plats för boende, näringsliv och 
besökare.  
 
Handlingsplanen utgår ifrån tre övergripande strategiområden; kommunen och 
infrastruktur, kommunen som samarbetspartner och boende. Handlingsplanen beskriver 
vilka insatser som ska genomföras och är ansvarsfördelat till bolag, sektor eller 
funktionsnivå.  
 
Beslutsunderlag 
1 Handlingsplan landsbygdsutveckling  

 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken  
NUAB    
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 
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1 Bakgrund 
”Vision för Ulricehamns kommun 2030” Liten – Stolt - Annorlunda – Handlingskraftig  

I Ulricehamns kommun är vi stolta över alla de kvaliteter och resurser som vi har! Vi är en 
liten, expansiv kommun vid ett av huvudstråken i Sverige. Många väljer att bosätta sig och att 
etablera verksamheter här. Ulricehamns läge vid Åsundens strand och många andra 
attraktiva boendemiljöer lockar nya invånare. Anläggningarna för både vinter – och 
sommarsporter är till glädje för både oss själva och besökare till kommunen. Vi har nära till 
varandra, vi är med och påverkar och vi tror på våra idéer. Skolan ger varje individ möjlighet 
att utvecklas genom att se till hela människan. Tack vare vår handlingskraft och att vi prövar 
nya och annorlunda lösningar blir många idéer verklighet. Goda kommunikationer och ett 
levande näringsliv, tillsammans med möjligheterna till en innehållsrik fritid, gör oss till en 
stark framtidskommun i både ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv.  

(Ur Översiktsplan för Ulricehamns kommun, 2015 - 2030) 

2017-01-26 antogs ”Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar” av 
kommunstyrelsen, utifrån denna strategi så gavs Näringsliv Ulricehamn AB och 
kommunstyrelsen uppdraget att: ”Arbeta utifrån landsbygdsstrategin samt ta fram en 
handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. (Ur 
”Förvaltningens yttrande över Ulricehamns kommun - en landsbygdsstrategi i tre delar, Dnr 
2015/128). 

2 Syfte 
Syftet med kommunens landsbygdsstrategi och handlingsplan är att skapa goda, jämställda, 
hållbara och långsiktiga förutsättningar och möjligheter för att hela kommunen ska kunna 
utvecklas till en attraktiv plats för boende, näringsliv och besökare.  

Att arbeta utifrån landsbygdsstrategin och ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin 
och preciserar 1-2 uppdrag per fokusområde. Dessa uppdrag skall vara åtgärder eller 
aktiviteter som gör att kommunen skapar förutsättningar för att utveckla landsbygden och de 
små orterna så att förutsättningarna för att leva och bo på landsbygden är minst lika goda 
som i centralorten. 
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3 Definition 
På nationell nivå finns ingen enhetlig definition av begreppet landsbygd, utan landsbygd har 
ofta indirekt definierats genom att definiera vad som är en tätort. SCB:s definition av tätort 
avser en grupp av hus med mindre än 200 meter mellan husen och med mer än 200 
invånare. Det som inte är en tätort blir således landsbygd. 

Jordbruksverket definierar landsbygd genom att dela in Sveriges kommuner i fyra olika 
regiontyper: storstadsområde, stadsområde, landsbygd och gles landsbygd.  Där landsbygd 
är kommuner som inte ingår i storstadsområden och stadsområden och som samtidigt har en 
befolkningstäthet av minst fem invånare per km². Enligt denna definition räknas hela 
Ulricehamns kommun som landsbygd. ¹  

Men för att definiera vilka områden som denna handlingsplan omfattar som Ulricehamns 
landsbygd, så avses de tätorter, byar och områden som ligger utanför centrala Ulricehamn. 

 

¹ jordbruksverkets hemsida, 
www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/alltomlan
det/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html 

 

4 Hur arbetar vi med 
landsbygdsutveckling idag? 

Att utveckla en landsbygdskommun som Ulricehamn är ett samspel mellan många olika 
aktörer där även ansvaret är uppdelat. Det finns vissa områden och faktorer som kommunen 
inte kan påverka och beslutar i utan där det är andra aktörer som styr, en sådan aktör kan tex 
vara, EU, stat, region, länsstyrelsen eller jordbruksverket.   

http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html
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Kommunen och Näringsliv Ulricehamn AB´s arbete styrs av styrdokument, budget, 
kommunalpolitiskt handlingsprogram och översiktsplan. Det bedrivs redan idag arbete och 
aktiviteter inom de tre strategiområden som är utpekade i Ulricehamns kommun en 
landsbygdsstrategi i tre delar 2017–2019, som en del av det dagliga och rutinmässiga 
arbetet inom kommunens enheter och bolag.  

Vad görs idag som bidrar till utveckling av landsbygden? 

 Kommunen tillhandahåller olika typer av kommunal service som skolor, barnomsorg, 
äldreomsorg och bibliotek. 

 Föreningsbidrag  

 Landsbygdsutvecklare med huvudfokus på landsbygdsföretag, utvecklingsgrupper, 
etablering  

 Näringsliv Ulricehamn AB: Näringslivsservice, besöksnäring, etablering, handel och 
landsbygdsutveckling.  

 Riktade ekonomiska insatser till bl. a Landsbygdsalliansen Ulricehamn, Leader 
Sjuhärad och för Hemsändningsbidrag 

 Bidrag till vägsamfälligheter för skötsel av tex grönytor och snöröjning 

 

5 Handlingsplan 
Handlingsplanen för Landsbygdsutveckling grundar sig i den kommunala strategin 
Ulricehamns kommun en landsbygdsstrategi i tre delar 2017-2019. Strategin är uppdelad i 
tre övergripande strategiområden: 

1. Kommunikation och infrastruktur 

2. Kommunen som samarbetspartner 

3. Boende 

Dessa strategiområden är framtagna och prioriterade utifrån medborgardialoger och en 
enkätundersökning och är exempel på insatser för att utveckla och stärka Ulricehamns 
landsbygd. 

Handlingsplanen beskriver genom uppdrag vilka insatser som ska genomföras i Ulricehamns 
kommun. Varje uppdrag är ansvarsfördelat till bolag, sektor- eller funktionsnivå. Uppdragen 
läggs in i respektive ansvarssatt chefs verksamhet/bolags verksamhetsplan där möjlighet 
finns att lägga till åtgärder, mätetal och indikatorer.  
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6 Kommunikation och infrastruktur 
Strategiområde:           Uppdrag:                   Ansvar:  

Kommunikation och 
infrastruktur 

Dialogmöte med trafikverket 
avseende statliga vägnätet 
och dess utveckling 

Sektor Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

7 Kommunen som samarbetspartner 
Strategiområde:           Uppdrag:                   Ansvar: 

Kommunen som 
samarbetspartner 

Ökat 
samarbete/kommunikation 
mellan kommun, 
förvaltning, 
Landsbygdsalliansen och 
näringsliv  

Näringsliv Ulricehamn AB 

Kommunen som 
samarbetspartner 

Skapa plattform där 
kommun, näringsliv, 
föreningsliv och 
civilsamhälle möts 

Kanslifunktionen 

Ta fram en 
överenskommelse mellan 
kommunen, föreningslivet i 
Ulricehamns kommun och 
NUAB. (Budgetuppdrag 
2018)  
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8 Boende 
Strategiområde:           Uppdrag:                   Ansvar: 

Boende Inventera möjligheter och 
intresse/behov av 
byggnation på landsbygden 

Marknadsundersökning av 
landsbygdsboende 

Näringsliv Ulricehamn AB 

Boende Marknadsföra landsbygden Näringsliv Ulricehamn AB 

Boende Vid arbete med ny 
översiktsplan 2020 skall 
landsbygdsperspektiv och 
landsbygdsområden beaktas 
och finnas med. 

Sektor Miljö och samhälls-
byggnad 

 

9 Slutsats 
En tydlig målsättning och ett beslut på vad Landsbygdsutveckling är och innebär för 
Ulricehamns kommun skulle underlätta och förtydliga aktiviteter, prioritering och 
ansvarsfördelning inom kommunens enheter och bolag och genom att inkludera alla 
delområden i kommunen skapas samspel och utveckling i hela kommunen. 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för nytt intranät 
Dnr 2018/589 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projekt nytt intranät, 960 tkr. Investeringen 
möjliggör ett intranät som stödjer en effektiv arbetsvardag i en hållbar teknisk lösning. 
Framtagandet sker i samarbete med Tranemo kommun. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (ombudgeterade medel).  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga ekonomiska driftkostnadskonsekvenser 
förväntas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-19 från kommunikationschef 
2 Investeringskalkyl- nytt intranät 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projekt nytt intranät, 960 tkr, kan finansieras via avsatta medel för 
nytt intranät i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-19 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
nytt intranät 
Diarienummer 2018/589, löpnummer 3420/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projekt nytt intranät, 960 tkr. Investeringen 
möjliggör ett intranät som stödjer en effektiv arbetsvardag i en hållbar teknisk lösning. 
Framtagandet sker i samarbete med Tranemo kommun. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (ombudgeterade medel).  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga ekonomiska driftkostnadskonsekvenser 
förväntas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projekt nytt intranät, 960 tkr, kan finansieras via avsatta medel för 
nytt intranät i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för nytt intranät, 960 tkr.  
 
Medlen bedöms täcka kostnad för projektledare (450 tkr) samt utveckling och driftsättning 
av ny plattform (510 tkr). Investeringen möjliggör ett intranät som stödjer en effektiv 
arbetsvardag i en hållbar teknisk lösning.  
 
Ulricehamns kommuns nuvarande intranäts tekniska lösning är inte längre en modern 
lösning och behöver bytas ut. Enbart en uppdatering av plattformen bedöms inte möjlig, då 
dagens version skiljer sig alltför mycket från den version nuvarande intranät är byggt i.  
 
Då Ulricehamn och Tranemo samverkar kring IT-drift, finns många fördelar med att 
samarbeta även i detta projekt. Ulricehamns behov sammanfaller dessutom med Tranemo 
kommuns önskan om ett nytt intranät. Projektet kommer därför att omfatta båda 
kommunerna.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (ombudgeterade medel).  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Inga övriga ekonomiska driftkostnadskonsekvenser 
förväntas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl- nytt intranät 
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Beslut lämnas till 
Kommunikationschef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Katrin Högborn Niklas Anemo 
Kommunikationschef Ekonomichef 

 

 

 
 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Katrin Högborn Kommunikation

Investeringen tas i bruk år: 2
Beräknad avskrivningstid: 7 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Nytt intranät 960
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

960 960
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 960 0 0 0 0 0 960

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 137 137 137 137 137 137 823
Internränta 16 14 12 9 7 5 63
Summa kapitalkostnader 153 151 149 146 144 142 886
Summa kostnader 153 151 149 146 144 142 886
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 153 151 149 146 144 142 886

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Medlen avser lön och teknisk lösning samt konsultkostnader.



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplaner 2018 och 2019 
Dnr 2018/372 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförandet av detaljplan Bogesund 1:40 
m.fl. ”Handelsträdgården”, 3,0 mnkr inom 2018 års investeringsbudget. Dessutom ansöker 
förvaltningen om 0,7 mnkr för genomförandet av samma detaljplan inom 2019 års 
investeringsbudget, totalt 3,7 mnkr. Investeringsanslaget ska täcka utgifter för utbyggnad av 
lokalgata, gång- och cykelväg, belysning samt lantmäterikostnader.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 samt i förvaltningens förslag 
avseende budget 2019. Beslut om att använda budgetmedel 2019 förutsätter att 
kommunfullmäktige har anslagit medel för ändamålet i beslut om budget 2019.  
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 40 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-31 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl detaljplanering Handelsträdgården 
3 Exploateringskalkyl Handelsträdgården 

  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförandet av detaljplan Bogesund 1:40 m.fl. 
”Handelsträdgården”, 3,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i 
investeringsbudgeten för år 2018 med 3,0 mnkr och för år 2019 med 0,7 mnkr.  
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 40 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-31 

Tjänsteskrivelse ansökan om Investeringsmedel för 
genomförande av detaljplaner 2018-2019 
 
Diarienummer 2018/372, löpnummer 2255/20188 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförandet av detaljplan Bogesund 1:40 
m.fl. ”Handelsträdgården”, 3,0 mnkr inom 2018 års investeringsbudget. Dessutom ansöker 
förvaltningen om 0,7 mnkr för genomförandet av samma detaljplan inom 2019 års 
investeringsbudget, totalt 3,7 mnkr. Investeringsanslaget ska täcka utgifter för utbyggnad av 
lokalgata, gång- och cykelväg, belysning samt lantmäterikostnader.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 samt i förvaltningens förslag 
avseende budget 2019. Beslut om att använda budgetmedel 2019 förutsätter att 
kommunfullmäktige har anslagit medel för ändamålet i beslut om budget 2019.  
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 40 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförandet av detaljplan Bogesund 1:40 m.fl. 
”Handelsträdgården”, 3,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i 
investeringsbudgeten för år 2018 med 3,0 mnkr och för år 2019 med 0,7 mnkr.  
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 40 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförandet av detaljplan Bogesund 1:40 
m.fl. Handelsträdgården, 3,0 mnkr inom 2018 års investeringsbudget. Dessutom ansöker 
förvaltningen om 0,7 mnkr för genomförandet av samma detaljplan inom 2019 års 
investeringsbudget, totalt 3,7 mnkr. Investeringsanslaget ska täcka utgifter för utbyggnad av 
lokalgata, gång- och cykelväg, belysning samt lantmäterikostnader.  
 
Enligt upprättad exploateringskalkyl för området kommer utgifterna att överstiga 
inkomsterna. Ulricehamn är i en expansiv fas och målsättningen för kommunen är att 
invånarantalet ska öka. Efterfrågan på dels bostadsmarknaden och dels på kommunala 
tomter är hög. Området har varit fråga för planläggning under en längre tid för att 
tillgängliggöra kommunala tomter. Detta motiverar ett genomförande av detaljplanen även 
då kalkylen visar ett underskott. Observera att kalkylen endast visar en uppskattning och 
utfallet är beroende av en rad faktorer såsom försäljningspris etc.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i 
investeringsbudgeten för 2018 samt 2019. 
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Driftanslag för skötsel om 40 tkr/år beaktas i budget 2020. 
 
 
Ekonomichefens yttrande  
Som framgår av förvaltningens beskrivning beräknas kommunens samlade (tidigare och 
framtida) utgifter för anskaffning och iordningställande av exploateringsområdet att 
överstiga förväntade inkomster. Orsaken är framförallt att den tidigare utgiften för 
anskaffning av mark var relativt hög. Detta har dock redan beaktats i kommunens 
ekonomiska redovisning. En bokföringsmässig nedskrivning av markens värde gjordes i 
kommunens bokslut för 2012. Efter nedskrivningen så är bedömningen att förväntade 
framtida inkomster vid tomtförsäljning kommer att överstiga bokfört värde för mark, 
lokalgata, gång- och cykelväg mm i området. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 samt i förvaltningens förslag 
avseende budget 2019. Beslut om att använda budgetmedel 2019 förutsätter att 
kommunfullmäktige har anslagit medel för ändamålet i beslut om budget 2019.  
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 40 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl detaljplanering Handelsträdgården 
2 Exploateringskalkyl Handelsträdgården 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Niklas Anemo 
Samhällsbyggnadschef  
 

Ekonomichef 
 

  
  

 

Andreas Ekman 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Sebastian Olofsson/ Andreas Ekman MSB

Investeringen tas i bruk år: 2019
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Detaljplanering Handelsträdgården 3 700
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

3 700 3 700
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 3 700 0 0 0 0 0 3 700

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 148 148 148 148 148 148 888
Internränta 63 60 58 55 53 50 340
Summa kapitalkostnader 211 208 206 203 201 198 1 228
Summa kostnader 211 208 206 203 201 198 1 228
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 211 208 206 203 201 198 1 228

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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







Antal Sort Kostnad Antal Sort Kostnad Antal Sort Kostnad Antal Sort Kostnad
Anskaffningsutgift mark 8 297 554,00 kr
Rivningskostnad
Saneringskostnad 2 800 000,00 kr
Värderingskostnad st 0,00 kr st 0,00 kr 1 st 50 000,00 kr st 0,00 kr

Detaljplanering
Dagvattenutredning
Geoteknik 1 st 87 310,00 kr
Arkeologi 1 st 55 750,50 kr
Naturinventeringar
Förorenad mark
Bullerutredning 1 st 53 980,00 kr
Fastighetsförteckning 1 st 10 000,00 kr
Grundkarta
Uppskattad arbetstid 600 h 600 000,00 kr
Konsultkostnad
Projektering UEAB 1 st 14 688,00 kr

Totalt: 0,00 kr 0,00 kr 821 728,50 kr 0,00 kr

Genomförande
Projektering UEAB Gata/ Gc-väg kvm 0,00 kr kvm 0,00 kr 3370 kvm 202 200,00 kr kvm 0,00 kr
Projektering UEAB massbalans kvm 0,00 kr kvm 0,00 kr 2000 kvm 60 000,00 kr kvm 0,00 kr
Fastighetsbildning kvm 0,00 kr kvm 0,00 kr 25679 kvm 513 580,00 kr kvm 0,00 kr
Lokalgata inkl belysning kvm 0,00 kr kvm 0,00 kr 2027 kvm 1 621 600,00 kr kvm 0,00 kr
GC-väg inkl belysning kvm 0,00 kr kvm 0,00 kr 1143 kvm 685 800,00 kr kvm 0,00 kr
Parkmark kvm 0,00 kr kvm 0,00 kr 0 kvm 0,00 kr kvm 0,00 kr
Naturmark kvm 0,00 kr kvm 0,00 kr 535 kvm 53 500,00 kr kvm 0,00 kr
Lekplats st 0,00 kr st 0,00 kr 0 st 0,00 kr st 0,00 kr
Terassering (massbalans) kvm 0,00 kr kvm 0,00 kr 2000 kvm 100 000,00 kr kvm 0,00 kr
Bulleråtgärder m 0,00 kr m 0,00 kr 0 m 0,00 kr m 0,00 kr
Anslutning dagvatten (allmän plats) kvm 0,00 kr kvm 0,00 kr 3370 kvm 67 400,00 kr kvm 0,00 kr

Totalt: 0,00 kr 0,00 kr 3 304 080,00 kr 0,00 kr

Oförutsedda kostnader 20% 0,00 kr 15% 0,00 kr 10% 412 580,85 kr 5% 0,00 kr

Summa kostnader: 0,00 kr 0,00 kr 15 685 943,35 kr 0,00 kr

Planbesked Samråd Granskning Antagande



Intäkter Bostad Intäkt Intäkter planavgift Intäkt Försäljningspris
Friliggande bostadshus Areal (m2) Friliggande bostadshus 430 976 kr Friliggande bostadshus 300 kr/kvm
Område A 2592 Flerbostadshus 371 300 kr
Tomt 1 1296 388 800 kr Komplementbyggnad 44 080 kr Flerbostadshus 800 kr/ BTA
Tomt 2 1296 388 800 kr Summa: 846 356 kr Exploateringsgrad 35%
Område B 3656 Antal våningar 2 st
Tomt 3 914 274 200 kr
Tomt 4 914 274 200 kr
Tomt 5 914 274 200 kr
Tomt 6 914 274 200 kr
Område C 4175
Tomt 7 835 250 500 kr
Tomt 8 835 250 500 kr
Tomt 9 835 250 500 kr
Tomt 10 835 250 500 kr
Tomt 11 835 250 500 kr
Område D 1153
Tomt 12 1153 345 900 kr
Område E 1039
Tomt 13 1039 311 700 kr
Område F 2484
Tomt 14 828 248 400 kr
Tomt 15 828 248 400 kr
Tomt 16 828 248 400 kr
Summa: 15099 4 529 700 kr
Flerbostadshus
Område G 3039 1 701 840 kr
Område H 3642 2 039 520 kr
Summa: 6681 3 741 360 kr



Kostnader Intäkter
Anskaffningsutgift mark -8 297 554 kr Planavgift
Saneringskostnad -2 800 000 kr - Friliggande bostadshus 430 976 kr
Värderingskostnad -50 000 kr - Flerbostadshus 371 300 kr

- Komplement byggnader 44 080 kr
Upprättande av detaljplan -821 729 kr

Försäljning
Genomförande av detaljplan -3 304 080 kr - Friliggande bostadshus 4 529 700 kr

- Flerbostadshus 3 741 360 kr
Oförutsedda kostnader -412 581 kr

Summa: -15 685 943 kr 9 117 416 kr

Reslutat kalkyl -6 568 527 kr

Övrig information:
Nedskrivning av bokfört värde 2012: 8 297 554 kr (Hela anskaffningskostnaden)

Sammanställning exploateringskalkyl
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Ansökan om investeringsmedel för projektering av 
lokalanpassningar på skolor 
Dnr 2018/620 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av lokalanpassningar på 
skolor, 0,9 mnkr. Investeringen möjliggör att förbättra arbetsmiljön för personal och 
lärmiljön för elever. 
 
För Hössna, Vegby och Marbäcks skolor genomförs projektering av ombyggnad av befintliga 
lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever.  
För Timmele skola genomförs projektering gällande tillskapande av 4 toaletter. 
 
I varje projekt behöver projektörer anlitas inom arkitektur, ventilation, el, brand, värme och 
sanitet. Ofta krävs även hjälp med konstruktion, landskapsarkitekt och kalkylarbete. Tre av 
projekten i denna ansökan bedöms innebära utgifter på minst en miljon kronor. Blir 
tillbyggnad nödvändig så blir investeringsutgifterna högre. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas till följd av projekteringarna. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-26 från servicechef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering av lokalanpassningar på skolor, 0,9 mnkr, kan delvis 
finansieras (0,2 mnkr) genom omfördelning av avsatta medel för altantak vid Ängsgårdens 
förskola i Timmele. Finansiering i övrigt (0,7 mnkr) kan ske via avsatta medel för Ej kända 
projekt i investeringsbudgeten för 2018. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-26 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
projektering av lokalanpassningar på skolor 
Diarienummer 2018/620, löpnummer 3744/2018 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av lokalanpassningar på 
skolor, 0,9 mnkr. Investeringen möjliggör att förbättra arbetsmiljön för personal och 
lärmiljön för elever. 
 
För Hössna, Vegby och Marbäcks skolor genomförs projektering av ombyggnad av befintliga 
lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever.  
För Timmele skola genomförs projektering gällande tillskapande av 4 toaletter. 
 
I varje projekt behöver projektörer anlitas inom arkitektur, ventilation, el, brand, värme och 
sanitet. Ofta krävs även hjälp med konstruktion, landskapsarkitekt och kalkylarbete. Tre av 
projekten i denna ansökan bedöms innebära utgifter på minst en miljon kronor. Blir 
tillbyggnad nödvändig så blir investeringsutgifterna högre. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas till följd av projekteringarna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering av lokalanpassningar på skolor, 0,9 mnkr, kan delvis 
finansieras (0,2 mnkr) genom omfördelning av avsatta medel för altantak vid Ängsgårdens 
förskola i Timmele. Finansiering i övrigt (0,7 mnkr) kan ske via avsatta medel för Ej kända 
projekt i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av lokalanpassningar på 
skolor, 0,9 mnkr. Investeringen möjliggör att förbättra arbetsmiljön för personal och 
lärmiljön för elever. 
 
Enligt uppmärksammade behov vid skyddsronder i nedanstående objekt, krävs åtgärder 
enligt en tidsatt handlingsplan. Lokalstyrgruppen har valt att prioritera åtgärderna i denna 
ansökan. Enligt tabell nedan redovisas en uppskattad fördelning av projekteringsutgifterna. 
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Personalutrymmen Hössna skola 
För litet personalutrymme och ej avskilt, saknas kontor för 
personal och arbetsplatser för lärare. Grupprum saknas till 
mellanstadiet. Förändra klassrum så att det går lätt att 
samarbeta inom stadierna.  

350 tkr 
 
 
 
 

Personalutrymmen Vegby skola 
För litet personalutrymme, saknas kontor för personal och 
arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var 
nödvändigt att göra om till klassrum. Skolsköterskans rum 
ej ändamålsenligt, samtalsrum för kurator saknas. 

250 tkr 
 
 
 
 

Toaletter Timmele skola 
Skolan har för få toaletter. Riktvärde 1 toalett per påbörjat 
15-tal elever. Totalt saknas 4 toaletter. 

100 tkr 
 
 
 

Särskola till Marbäcks skola 
Slöjdsalen i Marbäcks skola behöver byggas om inför 
läsåret 19/20 för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler 
för särskoleverksamhet. För grundskolan ses det som en 
fördel att fortsätta låta Marbäckseleverna få sin 
slöjdundervisning vid Gällstads skola. 

200 tkr 
 
 
 
 

 
 
I varje projekt behöver projektörer anlitas inom arkitektur, ventilation, el, brand, värme och 
sanitet. Ofta krävs även hjälp med konstruktion, landskapsarkitekt och kalkylarbete. Tre av 
projekten i denna ansökan bedöms innebära utgifter på minst en miljon kronor. Blir 
tillbyggnad nödvändig så blir investeringsutgifterna högre. 
 
Investeringsmedel för projektering av lokalanpassningar på skolor, 0,9 mnkr, kan delvis 
finansieras (0,2 mnkr) genom omfördelning av avsatta medel för altantak vid Ängsgårdens 
förskola i Timmele. Finansiering i övrigt (0,7 mnkr) kan ske via avsatta medel för Ej kända 
projekt i investeringsbudgeten för 2018. 
 
Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas till följd av projekteringarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Isabelle Wikström Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
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Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 
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Tjänsteskrivelse Riktlinjer för budgivning vid köp av 
fastighet 
Diarienummer 2018/648, löpnummer 3857/2018 
 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet har tagits fram för att budgivningsförfarandet 
vid köp av fastigheter ska hanteras likvärdigt vid alla budgivningar som kommunen är 
delaktig i. Riktlinjerna är ämnade för budgivningar där Sektor miljö och samhällsbyggnad 
eller Sektor service är part i. Syftet med riktlinjerna är att ge ett stöd samt säkerställa politisk 
förankring i processen. Syftet är också att kunna säkerställa en effektiv budgivningsprocess 
för att inte kommunen ska gå miste om en intressant fastighet. 
 
Enligt riktlinjerna kan kommunstyrelsens presidium gemensamt ge förvaltningen mandat att 
lägga bud upp till en fastställd nivå. Beslut om köp av fastighet tas sedan av 
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen beroende på hur högt priset för fastigheten är. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-22 från samhällsbyggnadschef 
2 Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet antas.   
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-22 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för budgivning vid köp av 
fastighet 
Diarienummer 2018/648, löpnummer 3857/2018 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet har tagits fram för att budgivningsförfarandet 
vid köp av fastigheter ska hanteras likvärdigt vid alla budgivningar som kommunen är 
delaktig i. Riktlinjerna är ämnade för budgivningar där Sektor miljö och samhällsbyggnad 
eller Sektor service är part i. Syftet med riktlinjerna är att ge ett stöd samt säkerställa politisk 
förankring i processen. Syftet är också att kunna säkerställa en effektiv budgivningsprocess 
för att inte kommunen ska gå miste om en intressant fastighet. 
 
Enligt riktlinjerna kan kommunstyrelsens presidium gemensamt ge förvaltningen mandat att 
lägga bud upp till en fastställd nivå. Beslut om köp av fastighet tas sedan av 
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen beroende på hur högt priset för fastigheten är. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet antas.   
 
 
Ärendet 
Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet har tagits fram för att budgivningsförfarandet 
vid köp av fastigheter ska hanteras likvärdigt vid alla budgivningar som kommunen är 
delaktig i. Riktlinjerna är ämnade för budgivningar där Sektor miljö och samhällsbyggnad 
eller Sektor service är part i. Sektor miljö och samhällsbyggnad ansvarar för förvärv av 
fastigheter för exploateringsändamål och Sektor service ansvarar för förvärv av fastigheter till 
kommunal service. Syftet med riktlinjerna är att ge ett stöd samt säkerställa politisk 
förankring i processen. Syftet är också att kunna säkerställa en effektiv budgivningsprocess 
för att inte kommunen ska gå miste om en intressant fastighet. 
 
I Ulricehamns kommuns delegationsordningen finns delegationsrätt att köpa fastigheter upp 
till ett fastställt belopp. Riktlinjerna tydliggör hur den politiska förankringen ska ske när 
priset på den aktuella fastigheten förväntas vara högre än det enligt delegationsordningen 
fastställda beloppet. Enligt riktlinjerna kan Kommunstyrelsens presidie gemensamt ge 
förvaltningen mandat att lägga bud upp till en fastställd nivå. Beslut om köp av fastighet tas 
sedan av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen beroende på hur högt priset för 
fastigheten är. 
 
Beslutsunderlag 

1 Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken   
 
 
 

Sebastian Olofsson  
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Samhällsbyggnadschef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun växer och det finns behov av att förvärva fastigheter dels för att bygga 
ut den kommunala servicen och dels för att tillhandahålla exploateringsbar mark för bostäder 
och verksamheter. För förvärv av fastigheter till kommunal service ansvarar Sektor service 
och för förvärv av fastigheter för exploateringsändamål ansvarar Sektor miljö och 
samhällsbyggnad.  

2 Syfte 
Riktlinjerna vägleder hur en budgivning ska gå till när kommunen ska köpa en fastighet. 
Syftet med riktlinjerna är att ge ett stöd samt säkerställa politisk förankring i processen. 
Syftet är också att kunna säkerställa en effektiv budgivningsprocess för att inte kommunen 
ska gå miste om en intressant fastighet. 

3 Budgivningsförfarande 
Enligt Ulricehamns kommuns delegationsordning finns delegationsrätt att köpa fastigheter 
upp till ett fastställt belopp som baseras på prisbasbelopp. Om en budgivning där priset på 
fastigheten förväntas vara högre än det enligt delegationsordningen fastställda beloppet ska 
detta förankras politiskt före bud läggs. Nedan redovisas hur förankring ska ske före ett bud 
läggs i dessa fall. Beslut om köp tas sedan av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen 
beroende på hur högt priset för fastigheten är.  

 

 

 

 

Exploateringse
nheten/ 
fastighet 
skickar 
redogörelse för 
budgivning till 
sektorchef.

Sektorchef tar 
ställning till 
redogörelsen 
och skickar till 
kommunchef.

Kommunchef 
tar ställning till 
redogörelsen  
och tar den 
vidare till 
kommunstyrels
ens presidie.

Kommunstyrelsens 
presidie ger 
gemensamt mandat 
att lägga bud och till 
vilken nivå. Vilket 
skriftligt bekräftas av 
kommunstyrelsens 
ordförande.
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Regler för vägbidrag till enskilda vägar 
Dnr 2018/625 
 
 
Sammanfattning 
För att tydliggöra bidragsreglerna och bidragshanteringen för vägbidrag till enskilda vägar 
har ett förslag till nya regler tagits fram för ändamålet i enlighet med kommunens riktlinjer 
för styrdokument. Reglerna omfattar tre bidrag; årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade 
enskilda vägar, särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar och årligt 
driftbidrag till enskilda utfartsvägar. Utgångspunkten för reglerna har varit de tidigare beslut 
som funnits, dessa har förtydligats och specificerats för att bidragshanteringen ska bli tydlig 
för vägsamfälligheter, fastighetsägare etc. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-19 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler för vägbidrag till enskilda vägar 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler för vägbidrag till enskilda vägar antas och ersätter alla tidigare fattade beslut inom 
området. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-19 

Tjänsteskrivelse Regler för vägbidrag till enskilda 
vägar 
Diarienummer 2018/625, löpnummer 3663/2018 
 
Sammanfattning 
För att tydliggöra bidragsreglerna och bidragshanteringen för vägbidrag till enskilda vägar 
har ett förslag till nya regler tagits fram för ändamålet i enlighet med kommunens riktlinjer 
för styrdokument. Reglerna omfattar tre bidrag; årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade 
enskilda vägar, särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar och årligt 
driftbidrag till enskilda utfartsvägar. Utgångspunkten för reglerna har varit de tidigare beslut 
som funnits, dessa har förtydligats och specificerats för att bidragshanteringen ska bli tydlig 
för vägsamfälligheter, fastighetsägare etc. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för vägbidrag till enskilda vägar antas och ersätter alla tidigare fattade beslut inom 
området. 
 
 
Ärendet 
För att tydliggöra bidragsreglerna och bidragshanteringen för vägbidrag till enskilda vägar har 
ett förslag till nya regler tagits fram för ändamålet i enlighet med kommunens riktlinjer för 
styrdokument. Reglerna omfattar tre bidrag; årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade 
enskilda vägar, särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar och årligt 
driftbidrag till enskilda utfartsvägar. Utgångspunkten för reglerna har varit de tidigare beslut 
som funnits, dessa har förtydligats och specificerats för att bidragshanteringen ska bli tydlig 
för vägsamfälligheter, fastighetsägare etc. För varje bidrag finns specifik information om 
kriterier för att ta del av bidraget, ansökan och utbetalning.   
 
De bidrag som betalas till statsbidragsberättigade enskilda vägar grundas på underlag från 
Trafikverket. Bidrag till enskilda utfartsvägar grundas på en fastställd summa per meter väg. 
Den fastställda summan har utifrån tidigare beslut i Kommunstyrelsen 2014-05-05 reglerats 
genom en höjning med en krona per år från år 2015 till år 2018. Den fastställda summan 
indexjusteras därefter vart femte år från och med år 2018. Indexjusteringen sker utifrån 
Trafikverkets index för enskilda vägar.  
 
Beslutsunderlag 

1 Regler för vägbidrag till enskilda vägar 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken   
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Ulricehamns kommun att 
erhålla bidrag för underhåll av enskild väg. Det finns tre olika typer av bidrag; årligt 
driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar, särskilt driftbidrag till 
statsbidragsberättigade enskilda vägar samt årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar. 
Bidragen betalas ut av Miljö och samhällsbyggnad, Ulricehamns kommun.  

2 Syfte 
Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare 
som Ulricehamns kommun kring vilka regler som ska följas vid hantering av bidrag till 
vägsamfälligheter och fastighetsägare.  

3 Årligt driftbidrag till 
statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Ett årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar betalas ut för att vägen ska 
hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska 
underlättas. Det årliga driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och 
vinterväghållning. Bidraget baseras på uppgifter som Trafikverket förser Ulricehamns 
kommun med.  

Vid ändring av kontaktuppgifter eller utbetalningsinformation såsom kontouppgifter, så ska 
en anmälan om förändringen göras direkt till Ulricehamns kommun.  

3.1 Kriterier 
 Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad 

enskild väg. 

 Vägen får inte stängas av för allmän trafik  

3.2 Ansökan 
Ingen separat ansökan krävs från vägsamfälligheten. Trafikverket förser kommunen med 
underlag för utbetalning av bidraget. 
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3.3 Utbetalning 
Utbetalning sker till angivet bankgiro alternativt kontonummer för vägsamfälligheten. 
Utbetalning sker under januari månad alternativt så fort kommunen erhållit underlag från 
Trafikverket. 

Trafikverket räknar fram en bidragsgrundande summa utifrån vägens klassning, det 
kommunala bidraget som betalas ut grundar sig på den bidragsgrundande summan som 
Trafikverket räknat ut. Ulricehamns kommun betalar ut 28% av den bidragsgrundande 
summan inklusive moms som Trafikverket räknat fram. Undantag sker för de vägar som 
erhåller 80% i bidrag från Trafikverket, i de fallen betalar Ulricehamns kommun 20% av den 
bidragsgrundande summan inklusive moms.  

 

4 Särskilt driftbidrag till 
statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Utöver det årliga driftbidraget som betalas ut till statsbidragsberättigade enskilda vägar finns 
det även möjlighet för vägsamfälligheterna att söka medel då de ska utföra speciella arbeten 
på vägarna, det kan exempelvis handla om förstärknings- och beläggningsarbeten. Efter 
godkänt arbete betalar Trafikverket en procentuell del av kostnaden, vägsamfälligheten kan 
sedan välja att ansöka om medel från kommunen.  

4.1 Kriterier 
 Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad 

enskild väg. 

 Åtgärden ska vara godkänd av Trafikverket, godkänt besiktningsprotokoll från 
Trafikverket ska vara utfärdat. 

4.2 Ansökan 
Ansökan fylls i på särskild blankett som finns på kommunens hemsida. Till ansökan bifogas 
beslut om särskilt driftbidrag utfärdat av Trafikverket. Ansökan och bifogade dokument ska 
skickas till Ulricehamns kommun när den sökande erhållit Trafikverkets beslut.  

4.3 Utbetalning 
Utbetalning sker till angivet bankgiro alternativt kontonummer för vägsamfälligheten. 
Ulricehamns kommun betalar ut 15% av den bidragsgrundande summan inklusive moms 
som Trafikverket räknat fram. Utbetalning sker när arbetet är utfört och godkänt av 
Trafikverket samt att ansökan till Ulricehamns kommun är godkänd. Att arbetet är godkänt 
av Trafikverket styrks genom att den sökande skickar en kopia av godkänt 
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slutbesiktningsprotokoll till Ulricehamns kommun. Bidraget betalas ut under förutsättning 
att det finns medel kvar i årets budget. Om det inte finns tillräckligt med medel kvar i 
fastställd budget för året prövas ansökan om utbetalning nästkommande år. Vid stora 
bidragsbelopp eller vid stort antal ansökningar kan ärenden behövas tas upp för politisk 
bedömning och beslut. 

5 Årligt driftbidrag till enskilda 
utfartsvägar 

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen 
ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska 
underlättas. Det årliga driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och 
vinterväghållning. Bidraget baseras på vägens längd. 

5.1 Kriterier 
 Avståndet från allmän väg eller annan enskild väg till året runt boende ska vara minst 

100 meter 

 Vägen får inte stängas av för allmän trafik 

5.2 Ansökan  
I början av varje år skickar Ulricehamns kommun ut en blankett till de som mottagit bidraget 
föregående år. Blanketten innehåller specifik information om vägens längd, 
bidragsmottagare samt hur bidraget ska betalas ut. Mottagaren av blanketten får intyga att 
uppgifterna stämmer även för innevarande år. Intygande sker genom undertecknande av 
blanketten. Om uppgifterna inte stämmer meddelas detta till kommunen. För att erhålla 
bidraget ska blanketten vara tillbakaskickad till kommunen senast det datum som är angett 
på blanketten. 

Om blanketten som erhålls av kommunen inte fylls i och skickas tillbaka under två år i rad 
plockas vägen bort från kommunens bidragslista och de berörda utmed vägen får då göra en 
ny ansökan för att vara bidragsberättigade på nytt. 

Om en enskild utfartsväg som uppfyller kriterierna men som inte erhållit bidraget tidigare, 
alternativt inte skickat in blanketten på två år, vill ansöka om bidraget finns blankett för detta 
på Ulricehamns kommuns hemsida. Aktuella uppgifter fylls i på ansökan och medgivande 
från boende utmed vägen krävs.  

5.3 Utbetalning 
Bidraget betalas ut till det året runt boende som ligger längst in på den enskilda utfartsvägen. 
I samband med nyansökan har övriga boende utmed vägen godkänt att bidraget betalas till 
den aktuella personen. 
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Bidraget betalas ut under våren efter att tiden för att skicka tillbaka blanketten har gått ut. 
Bidraget betalas till angivet bankgiro eller bankkontonummer. 

Bidraget baseras på vägens längd och är 5.50 kr/meter. Beloppet ska indexjusteras vart femte 
år från och med år 2018. Beräkning sker från där vägen möter allmän väg eller annan enskild 
väg till det året runt boende som ligger längst in på vägen.  



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-11-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Regler rörande tomträttsavgäld 
Dnr 2018/681 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag avseende regler rörande tomträttsavgäld, som 
reglerar hur kommunen ska gå tillväga vid bestämmande av tomträttsavgälden när det gäller 
tecknande av nya tomträttsavtal, men även i de fall då tomträttsavgälden ska omregleras vid 
utgången av avgäldsperioden.  
 
Reglerna ska säkerställa att kommunen erhåller en skälig avkastning på markkapitalet. 
Kommunens regler för att beräkna tomträttsavgälden ska därför vara anpassade till 
jordabalken och gällande rättspraxis. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-25 från samhällsbyggnadschef 
2 Regler rörande tomträttsavgäld 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Regler rörande tomträttsavgäld antas och börjar gälla omgående. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-25 

Tjänsteskrivelse Regler rörande tomträttsavgäld 
Diarienummer 2018/681, löpnummer 3925/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag avseende regler rörande tomträttsavgäld, som 
reglerar hur kommunen ska gå tillväga vid bestämmande av tomträttsavgälden när det gäller 
tecknande av nya tomträttsavtal, men även i de fall då tomträttsavgälden ska omregleras vid 
utgången av avgäldsperioden.  
 
Reglerna ska säkerställa att kommunen erhåller en skälig avkastning på markkapitalet. 
Kommunens regler för att beräkna tomträttsavgälden ska därför vara anpassade till 
jordabalken och gällande rättspraxis. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler rörande tomträttsavgäld antas och börjar gälla omgående. 
 
 
Ärendet 
Tomträtt är en särskild form av nyttjanderätt som upplåts i en fastighet genom upprättandet 
av ett skriftligt avtal mellan fastighetsägaren och tomträttshavaren. Upplåtelsen gäller i 
obestämd tid för ett visst ändamål mot en årlig avgäld i pengar. 
 
Tomträttshavaren har b.la. rätt att överlåta tomträtten, upplåta panträtt (belåna), upplåta 
annan nyttjanderätt än tomträtt samt servitut och rätt till elektrisk kraft i tomträtten. 
Tomträtt är därför i flera avseenden jämställd med äganderätt. 
 
Ulricehamns kommun har tecknat ett fåtal tomträttsavtal med både kommersiella och icke 
kommersiella ändamål. I tomträttsavtalen har kommunen överlag använt samma 
tomträttsavgäld förutom i ett fall där avgälden satts betydligt högre. Det är oklart vad som 
har lagts till grund för respektive avgäldsnivå. 
 
Kommunen ska säkerställa att tomträttsavgälden bestäms utifrån kommunallagens regler, 
vilket framförallt innefattar likställighetsprincipen samt kravet på god ekonomisk 
hushållning. Reglerna ska säkerställa att kommunen erhåller en skälig avkastning på 
markkapitalet. Kommunens regler för att beräkna tomträttsavgälden ska därför vara 
anpassade till jordabalken (JB) och gällande rättspraxis. 
 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag avseende regler rörande tomträttsavgäld, som 
reglerar hur kommunen ska gå tillväga vid bestämmande av tomträttsavgälden när det gäller 
tecknande av nya tomträttsavtal, men även i de fall då tomträttsavgälden ska omregleras vid 
utgången av avgäldsperioden (omregleringstidpunkten). 
 
Tomträttsavgälden ska beräknas utifrån ett avgäldsunderlag och en avgäldsränta. 
Avgäldsunderlaget, som bestäms genom värdering, ska motsvara markens saluvärde 
(marknadsvärde) i avröjt skick. Avröjt skick, innebär att det enbart är marken som ska 
värderas d.v.s. utan befintliga byggnader och anläggningar. 
 
Avgäldsräntan, som ska motsvara en skälig avkastning på markkapitalet, bestäms med 
utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som gäller på den allmänna kapitalmarknaden 
med tillägg för en värdeökning under avgäldsperioden. Avgäldsräntan brukar anpassas till 
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vad som tillämpas i tingsrätts- och hovrättsdomar för tomträttsmål. Kommunen föreslås 
därför, enligt gällande rättspraxis, tillämpa en avgäldsränta om 3,0 % för 10-årig och 3,25 % 
för en 20-årig avgäldsperiod. 
 
Enligt föreslagna regler ska kommunen beräkna den årliga tomträttsavgälden genom att 
multiplicera avgäldsunderlaget med avgäldsräntan. 
 
Tomträttsavgälden ska, enligt jordabalken, vara oförändrad under en viss tid, en s.k. 
avgäldsperiod. Avgäldsperioden är normalt tio år men i vissa gamla upplåtelser tjugo år. 
Kommunen ges bättre möjlighet att tillgodoräkna sig markvärdestegringen på fastigheten om 
avgäldsperioden är tio år i stället för tjugo år, eftersom att avgälden kan omregleras tidigare. 
 
Föreslagna regler innebär att kommunen vid nytecknande av tomträttsavtal ska tillämpa en 
avgäldsperiod om tio år, vilket är den lägsta tillämpningsbara avgäldstiden enligt 13 kap. 10 § 
JB.  Målsättning är även att kommunen ska omreglera avgäldsperioden till tio år i befintliga 
tomträttsavtal där avgäldsperioden är tjugo år. 
 
Beslutsunderlag 

1 Regler rörande tomträttsavgäld 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
Författningshandboken 
  
 
 
 

Sebastian Olofsson Fredrik Larsson 
Samhällsbyggnadschef Exploateringsingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
I 2 kap. 3 § kommunallagen (KL) regleras att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, 
kanske mer känd som ”likställighetsprincipen”. Principen kan enbart frångås då det föreligger 
särskilda skäl. Kommunen ska, enligt 11 kap. 2 § KL, verka för att förvalta de tillgångar som 
finns, där kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  

Kommunen har tecknat ett fåtal tomträttsavtal med både kommersiella och icke kommersiella 
ändamål. I tomträttsavtalen har kommunen överlag använt samma tomträttsavgäld förutom i 
ett fall där avgälden är betydligt högre. Det är oklart vad som har lagt till grund för respektive 
avgäldsnivå. 

Kommunen ska säkerställa att tomträttsavgälden motsvarar en skälig avkastning på 
markkapitalet och att avgälden i fråga är förenligt med kommunallagen, jordabalken (JB) och 
gällande rättspraxis. 

Behovet av ett styrdokument föreligger således, som reglerar hur kommunen ska gå tillväga 
vid bestämmande av tomträttsavgälden när det gäller tecknande av nya tomträttsavtal, men 
även i de fall då tomträttsavgälden ska omregleras vid utgången av avgäldsperioden 
(omregleringstidpunkten).  

2 Syfte 
Syftet med styrdokumentet är att reglera vilken tomträttsavgäld som kommunen ska tillämpa 
för tomträtt. Styrdokumentet ska även säkerställa att kommunen upplåter tomträtt till en 
avgäld som är förenlig med kommunallagen, jordabalken och gällande rättspraxis.  

3 Implementering av regler rörande 
tomträttsavgäld 

Regler rörande tomträttsavgäld ska tillämpas vid tecknande av nya tomträttsavtal och då 
tomträttsavgälden i befintliga tomträttsavtal ska omregleras vid utgången av avgäldsperioden 
(omregleringstidpunkten).  
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4 Tomträtt 
Tomträtt är en särskild form av nyttjanderätt som upplåts i en fastighet genom upprättandet 
av ett skriftligt avtal mellan fastighetsägaren och tomträttshavaren. Upplåtelsen gäller i 
obestämd tid för ett visst ändamål mot en årlig avgäld i pengar.   

Tomträttshavaren har b.la. rätt att överlåta tomträtten, upplåta panträtt (belåna), upplåta 
annan nyttjanderätt än tomträtt samt servitut och rätt till elektrisk kraft i tomträtten. Tomträtt 
är därför i flera avseenden jämställd med äganderätt.  

Tomträtt får enbart upplåtas i en hel fastighet som tillhör staten, kommunen eller i vissa fall 
en stiftelse. Det är inte möjligt att upplåta tomträtt i en del av en fastighet. Det är inte heller 
möjligt att upplåta tomträtt i flera fastigheter gemensamt eller i en ägarlägenhetsfastighet.  

De särskilda bestämmelserna om tomträtt finns i 13 kap. JB. Kommunen ska tillämpa gällande 
lagar och regler vid handläggning av tomträttsärenden. 

5 Regler rörande tomträttsavgäld i 
jordabalken 

I tomträttsavtalet ska beloppet på avgälden anges. Avgälden, dvs. avgiften för tomträtten, ska 
utgå med oförändrat belopp under en avgäldsperiod om minst tio år (13 kap. 10 § JB).  

Parterna kan träffa överenskommelse om ändring av avgälden för den kommande 
avgäldsperioden, men det får inte ske senare än ett år före utgången av innevarande period (11 
§ JB). Om överenskommelse inte har träffats, har vardera parten möjlighet att under det näst 
sista året av den löpande avgäldsperioden väcka talan vid domstol om ändring av avgälden.  

Om bestämningen av avgälden blir föremål för domstolsprövning, ska domstolen bestämma 
avgälden för den kommande perioden. Det ska ske på grundval av det värde marken har vid 
tiden för omprövningen (11 § JB). Vid bedömningen av markvärdet ska hänsyn tas till 
ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om 
fastighetens användning och bebyggelse. Har avgälden inte ändrats på något av dessa sätt, ska 
den utgå med samma belopp som tidigare. 

Det som anges ovan hindrar inte att parterna när som helst kan komma överens om jämkning 
av avgälden (12 § JB). Detta kan ske antingen p.g.a. ändrade förhållanden som rör tomträttens 
utövande eller då tomträttens värde minskar avsevärt till följd av nya eller ändrade 
byggnadsbestämmelser eller av någon annan särskild omständighet som inte är hänförlig till 
tomträttshavaren eller beror på honom eller henne. 
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6 Kommunens reglering av 
tomträttsavgälden 

Tomträttsavgälden ska bestämmas utifrån kommunallagens regler, vilket framförallt 
innefattar likställighetsprincipen och i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kommunens 
regler avser att säkerställa att kommunen erhåller en skälig avkastning på markkapitalet. 
Regler för att beräkna tomträttsavgälden är därför anpassad till jordabalken och den 
rättspraxis som är utarbetad av domstolarna.  

Kommunens regler rörande tomträttsavgäld ska tillämpas vid tecknande av nya tomträttsavtal 
och vid omreglering av tomträttsavgälden i befintliga tomträttsavtal vid 
omregleringstidpunkten. 

6.1 Avgäldsunderlag 
Avgäldsunderlaget ska i första hand bestämmas med ledning av en värdering. Värderingen ska 
vara inriktad på att ta fram markens saluvärde (marknadsvärde) i avröjt skick. Vid 
bedömningen av markvärdet ska hänsyn tas till ändamålet med upplåtelsen och de närmaste 
villkor som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse.  

6.2 Avgäldsperiod 
Tomträttsavgälden ska, enligt jordabalken, vara oförändrad under en viss tid, en s.k. 
avgäldsperiod. Avgäldsperioden är normalt tio år men i vissa gamla upplåtelser tjugo år. 
Kommunen ges bättre möjlighet att tillgodoräkna sig markvärdestegringen på fastigheten om 
avgäldsperioden är tio år i stället för tjugo år, eftersom att avgälden kan omregleras tidigare. 
Kommunen ska därför vid nytecknande av tomträttsavtal tillämpa en avgäldsperiod om tio år, 
vilket är den lägsta tillämpningsbara avgäldstiden enligt 13 kap. 10 § JB.  Målsättning är även 
att kommunen ska omreglera avgäldsperioden till tio år i befintliga tomträttsavtal där 
avgäldsperioden är tjugo år. 

6.3 Avgäldsränta 
Avgäldsräntan, som ska motsvara en skälig avkastning på markkapitalet, bestäms med 
utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som gäller på den allmänna kapitalmarknaden 
med tillägg för en värdeökning under avgäldsperioden. Avgäldsräntan är anpassad till vad som 
tillämpas i tingsrätts- och hovrättsdomar för tomträttsmål. Kommunen ska därför, enligt 
gällande rättspraxis, tillämpa en avgäldsränta om 3,0 % för 10-årig och 3,25 % för en 20-årig 
avgäldsperiod.  

6.4 Avgäldsberäkning 
Kommunen beräknar den årliga tomträttsavgälden (produkten) genom att multiplicera 
avgäldsunderlaget med avgäldsräntan. 
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Exempel på avgäldsberäkning: 

Avgäldsunderlaget, vilket ska motsvara markens saluvärde i avröjt skick, uppgår till 1 200 000 
kronor. Avgäldsräntan är 3,0 % för en 10-årig avgäldsperiod. 

Den årliga tomträttsavgälden uppgår då till 36 000 kronor (1 200 000 x 0,03). 

6.5 Betalning av avgäld 
Tomträttshavaren ska betala en årlig avgäld till kommunen. I samband med upprättandet av 
tomträttsavtalet ska kommunen och tomträttshavaren komma överens om när betalningen 
av avgälden ska ske.  



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-11-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Upplåtelse av mark till Ulricehamnsbygdens Ridklubb 
rörande fastigheterna Ulricehamn Ubbarp 8:16, 8:37 
och Vist 10:25 
Dnr 2017/543 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb (UBRK) har sedan 1986 bedrivit ridklubbsverksamhet inom 
del av fastigheten Ulricehamn Ubbarp 8:16. Förvaltningen har upprättat förslag till nya avtal, 
dels ett arrendeavtal och dels ett tomträttsavtal. Parterna har genom omfattande utredningar 
och förhandlingar enats om att förslagen till avtal tillgodoser både kommunens och 
ridklubbens intressen. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunen upplåter hela fastigheten Ubbarp 8:37 till UBRK 
genom ett tomträttsavtal om 20 år som är förenligt med gällande lagstiftning och 
kommunens föreslagna styrdokument avseende ”Regler rörande tomträttsavgäld”.  
 
Förvaltningen föreslår även att kommunen upplåter del av fastigheterna Ubbarp 8:16 och 
Vist 10:25 till UBRK genom ett avtal om jordbruksarrende om 20 år som är förenligt med 
rådande lagstiftning och kommunens gällande styrdokument avseende ”Regler rörande 
arrendeavgift”. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-31 från samhällsbyggnadschef 
2 Tomträttsavtal 
3 Jordbruksarrende 
4 Kartbilaga - jordbruksarrende 
5 Kartbilaga - tomträtt 
6 Översiktlig karta 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun upplåter hela fastigheten Ulricehamn Ubbarp 8:37 till 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb genom ett tomträttsavtal om 20 år, enligt bifogat avtal 
”Tomträttsavtal”. 
 
Ulricehamns kommun upplåter del av fastigheterna Ulricehamn Ubbarp 8:16 och Vist 10:25 
till Ulricehamnsbygdens Ridklubb genom ett avtal om jordbruksarrende om 20 år, enligt 
bifogat avtal ”Jordbruksarrende”. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-31 

Tjänsteskrivelse Upplåtelse av mark till 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb rörande fastigheterna 
Ulricehamn Ubbarp 8:16, 8:37 och Vist 10:25 
Diarienummer 2017/543, löpnummer 2989/2017 
 
Sammanfattning 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb (UBRK) har sedan 1986 bedrivit ridklubbsverksamhet inom 
del av fastigheten Ulricehamn Ubbarp 8:16. Förvaltningen har upprättat förslag till nya avtal, 
dels ett arrendeavtal och dels ett tomträttsavtal. Parterna har genom omfattande utredningar 
och förhandlingar enats om att förslagen till avtal tillgodoser både kommunens och 
ridklubbens intressen. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunen upplåter hela fastigheten Ubbarp 8:37 till UBRK 
genom ett tomträttsavtal om 20 år som är förenligt med gällande lagstiftning och 
kommunens föreslagna styrdokument avseende ”Regler rörande tomträttsavgäld”.  
 
Förvaltningen föreslår även att kommunen upplåter del av fastigheterna Ubbarp 8:16 och 
Vist 10:25 till UBRK genom ett avtal om jordbruksarrende om 20 år som är förenligt med 
rådande lagstiftning och kommunens gällande styrdokument avseende ”Regler rörande 
arrendeavgift”. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun upplåter hela fastigheten Ulricehamn Ubbarp 8:37 till 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb genom ett tomträttsavtal om 20 år, enligt bifogat avtal 
”Tomträttsavtal”. 
 
Ulricehamns kommun upplåter del av fastigheterna Ulricehamn Ubbarp 8:16 och Vist 10:25 
till Ulricehamnsbygdens Ridklubb genom ett avtal om jordbruksarrende om 20 år, enligt 
bifogat avtal ”Jordbruksarrende”. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb (UBRK) har sedan 1986 bedrivit ridklubbsverksamhet inom 
del av fastigheten Ulricehamn Ubbarp 8:16. Under flera år har det funnits nyttjanderättsavtal 
i olika former. I samband med utbyggnaden av den nya motorvägen mellan Borås - 
Ulricehamn samt planläggning av den mark som UBRK tidigare nyttjat, kom kommunen och 
UBRK överens om att upprätta nya avtal, som innebär att kommunen upplåter mark för 
ridklubbens verksamhet.  
 
Förvaltningen har upprättat förslag till nya avtal, dels ett arrendeavtal och dels ett 
tomträttsavtal. Parterna har genom omfattande utredningar och förhandlingar enats om att 
förslagen till avtal tillgodoser både kommunens och ridklubbens intressen. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunen upplåter hela fastigheten Ubbarp 8:37 till UBRK 
genom ett tomträttsavtal om 20 år som är förenligt med gällande lagstiftning och 
kommunens föreslagna styrdokument avseende ”Regler rörande tomträttsavgäld”.  
De föreslagna reglerna avseende tomträttsavgälden innebär att UBRK ska betala en årlig 
tomträttsavgäld som baseras på rådande marknadsvärde för aktuell fastighet i avröjt skick 
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(obebyggd) multiplicerat med en avgäldsränta som ska motsvara en skälig avkastning på 
markkapitalet. 
 
Förvaltningen föreslår även att kommunen upplåter del av fastigheterna Ubbarp 8:16 och 
Vist 10:25 till UBRK genom ett avtal om jordbruksarrende om 20 år som är förenligt med 
rådande lagstiftning och kommunens gällande styrdokument avseende ”Regler rörande 
arrendeavgift”. UBRK har enligt avtalsförslaget rätt till en reduktion av den årliga 
arrendeavgiften om UBRK inför varje inbetalning av arrendeavgiften till kommunen påtalar 
att de erhåller bidrag enligt de allmänna bestämmelserna och uppräknade kriterierna som 
anges i kommunens regler för föreningsbidrag.  
 
Reduktionen av arrendeavgiften innebär att UBRK enbart ska betala en årlig arrendeavgift 
som motsvarar kommunens administrativa kostnader 
 
Handlingar som ska undertecknas  
 Tomträttsavtal 
 Jordbruksarrende 
 
Beslutsunderlag 

1 Tomträttsavtal 
2 Jordbruksarrende 
3 Kartbilaga - jordbruksarrende 
4 Kartbilaga - tomträtt 
5 Översiktlig karta 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Fredrik Larsson 
Samhällsbyggnadschef Exploateringsingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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 TOMTRÄTTSAVTAL 

 
Bakgrund Ulricehamnsbygdens Ridklubb har sedan 1986 bedrivit 

ridklubbsverksamhet inom del av fastigheten Ulricehamn 
Ubbarp 8:16. Under flera år har det funnits nyttjanderättsavtal i 
olika former. I samband med utbyggnaden av den nya 
motorvägen mellan Borås - Ulricehamn och planläggningen av 
marken som Ulricehamnsbygdens Ridklubb tidigare nyttjat, kom 
parterna överens om att upprätta långsiktiga avtal. Parterna har 
parallellt med detta tomträttsavtal upprättat ett avtal om 
jordbruksarrende om 20 år. 

§ 1 Fastighetsägare Ulricehamns kommun                                               org.nr. 
212000-1579  
Kommunstyrelsen 
523 86 Ulricehamn  
nedan kallad Kommunen. 
 

§ 2 Tomträttshavare 
 
 
 
 

Ulricehamnsbygdens Ridklubb                                  org.nr. 
865500-7568 
Ubbarp  
523 37 Ulricehamn  
nedan kallad Tomträttshavaren. 
 

 Mellan Kommunen och Tomträttshavaren träffas nedanstående 
avtal om tomträtt. 

§ 3 Villkor Följande villkor gäller för detta avtals giltighet: 

- att kommunstyrelsen fattar beslut att 
godkänna detta av Tomträttshavaren 
undertecknade avtal och att beslutet vinner 
laga kraft. 
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§ 4 Fastighet Kommunen upplåter till Tomträttshavaren med tomträtt hela 
fastigheten Ulricehamn Ubbarp 8:37 i dess nu befintliga skick, 
nedan kallad Fastigheten, se kartbilagan. 

Fastigheten har en areal om 40 350 m2. 

§ 5 Tillträdesdag Tomträttshavaren tillträder Fastigheten med tomträtt i samband 
med att kommunstyrelsens beslut att godkänna detta avtal 
vinner laga kraft. 

§ 6 Ändamål På Fastigheten får Tomträttshavaren huvudsakligen bedriva 
ridklubbs- och hästverksamhet. Ridklubbs- och 
hästverksamheten som utgör huvudändamål kan i de fall 
Tomträttshavaren erhåller lov/tillstånd etc. kompletteras med 
konferens-, rekreation- och annan föreningsverksamhet. 

Tomträttshavaren får inte bedriva verksamhet som strider mot 
de angivna ändamålen. 
 

§ 7 Avgäld Den årliga tomträttsavgälden utgör, om annat ej 
överenskommits eller av domstol bestämmes, 42 000 kronor. 
Tomträttsavgälden ska betalas årsvis i förskott före den 31 
december varje år. Om avgälden inte betalas i föreskriven tid ska 
dröjsmålsränta utgå på förfallet belopp tills betalningen sker. 

Enligt Ulricehamns kommuns styrdokument ”Regler rörande 
tomträttsavgäld” ska Kommunen beräkna den årliga 
tomträttsavgälden genom att multiplicera avgäldsunderlaget 
med avgäldsräntan. 

Avgäldsunderlaget ska i första hand bestämmas med ledning av 
en värdering. 

Ett värdeutlåtande berörande Fastigheten upprättades 2016-05-
30. I värdeutlåtandet bedömdes Fastighetens marknadsvärde i 
avröjt skick, exklusive byggnader, anläggningar, vatten- och 
avloppsanslutning. Marknadsvärdet bedömdes till 1 400 000 
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kronor. 

Kommunen ska tillämpa en avgäldsränta om 3,0 % för tioårig 
avgäldsperiod, vilket är förenligt med Ulricehamns kommuns 
regler och gällande rättspraxis.  

Den årliga tomträttsavgälden uppgår således till: 
avgäldsunderlaget x avgäldsräntan för en tioårig avgäldsperiod = 
1 400 000 x 0,03 = 42 000 kronor  

§ 8 Ändring av  
      avgälden 

För avgäldsreglering gäller de i lagen angivna minimiperioderna 
om tio år, varvid den första perioden räknas från och med 
tillträdesdagen. 
 

§ 9 Uppsägning av  
      avtalet 
 

Enligt lag äger endast Kommunen uppsäga tomträttsavtalet 
inom vissa tidsperioder. Den första perioden ska utgöra tjugo 
(20) år, räknat från tillträdesdagen. De efterföljande 
tidsperioderna ska utgöra tjugo (20) år räknat från utgången av 
närmast förgående period.  
 

§ 10 Ansvar Inom Fastigheten är Tomträttshavaren ansvarig för all skada 
som uppkommer i samband med Tomträttshavarens 
verksamhet.  
 

§ 11 Byggnader Tomträttshavaren äger befintlig bebyggelse inom Fastigheten. 
Den befintliga bebyggelsen ska utgöra tillbehör till tomträtten. 
Tomträttshavaren måste erhålla Kommunens godkännande i 
samband med bygglovsansökan vid uppförande av 
bygglovspliktig byggnad.  
 

§ 12 Utfart Utfart från Fastigheten sker via en enskild väg fram till allmän 
väg. Den enskilda vägen ingår i en gemensamhetsanläggning 
som förvaltas av Ubbarp-Övragärde vägsamfällighet. 
  
En ansökan om omprövning av gemensamhetsanläggningen har 
skickats in till Lantmäteriet. Fastigheten kommer genom 
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omprövningen att ansluta till gemensamhetsanläggning. 
   

§ 13 Träd och 
buskar 

Trädfällning får inte ske utan medgivande från Kommunen. 
Tomträttshavaren är skyldig att ta bort nedfallna träd och buskar 
som är till besvär för grannar, trafik och liknande. 
 

§ 14 Kontroll För kontroll och tillsyn av detta avtals tillämpning är 
Tomträttshavaren skyldig att lämna Kommunen erforderliga 
upplysningar och tillfälle till besiktning. 
 

§ 15 Upplåtelser Tomträttshavaren får inte utan Kommunens medgivande 
upplåta servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, 
nyttjanderätt eller sådan rätt som följer av detta avtal.   

§ 16 Panträtt Tomträttshavaren får utan Kommunens medgivande upplåta 
panträtt i tomträtten. 

§ 17 Ledningar 
 

Kommunen, eller annan part som har Kommunens tillstånd, har 
rätt dra fram och bevara ledningar i eller över Fastigheten. Vid 
en sådan åtgärd har Tomträttshavaren inte rätt till någon 
intrångsersättning.  

Kommunen/Ledningsinnehavaren har rätt att reparera, 
underhålla och utföra åtgärder om tillsyn på befintliga ledningar.  

Kommunen/Ledningsinnehavaren är skyldig att meddela 
Tomträttshavaren innan arbeten påbörjas inom Fastigheten. 
Kommunen/Ledningsinnehavaren ansvarar för och bekostar 
återställande av Fastigheten.   

§ 18 
Lösenskyldighet 

Om tomträtten på grund av uppsägning enligt § 9 upphör, är 
Kommunen skyldig att lösa byggnader och annan egendom som 
utgör tillbehör till tomträtten. Löseskillingen ska utgå i pengar 
och motsvara byggnaders och övriga anläggningars 
marknadsvärde vid lösentillfället. 
 

§ 19 Kostnader, Det åligger Tomträttshavaren att svara för och fullgöra alla 
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       förpliktelser 
m.m. 

kostnader och förpliktelser som kan komma att belasta 
Fastigheten och tomträtten under upplåtelsetiden. 
 

§ 20 Anslutnings-  
       avgifter 

Samtliga kostnader för anslutning till VA, fjärrvärme, el och tele 
etc. inom Fastigheten betalas av Tomträttshavaren. 
 

§ 21 Inskrivning Tomträttshavaren ska snarast och i enighet med vad som anges i 
jordabalken ansöka om inskrivning av tomträtten hos 
Lantmäterimyndigheten. Samtliga kostnader i samband med 
inskrivningen svarar Tomträttshavaren för. 
 

§ 22 Lag För upplåtelsen gäller, utöver vad som sägs i avtalet, vad i 
jordabalken stadgas om tomträtt. 
 

§ 23 Exemplar Tomträttsavtalet är upprättat i två lika lydande exemplar, ett för 
Kommunen och ett för Tomträttshavaren. 

 
 
 
 
 

 
 

§ 24 Underskrifter Ulricehamn 2018- Ulricehamn 2018- 

 För Ulricehamns kommun 
Kommunstyrelsen 
 
 
_________________________ 
Underskrift 
 
_________________________ 
Namnförtydligande 

 För Ulricehamnsbygdens 
Ridklubb 
 
 
 
 _________________________ 
 Underskrift 
 
 _________________________ 
 Namnförtydligande 

  
För Ulricehamns kommun 

  
För Ulricehamnsbygdens 
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Kommunstyrelsen 
 
 
_________________________ 
Underskrift 
 
_________________________ 
Namnförtydligande 

Ridklubb 
 
 
 
 _________________________ 
 Underskrift 
 
 _________________________ 
 Namnförtydligande 
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 Jordbruksarrende 

 
Bakgrund Ulricehamnsbygdens Ridklubb har sedan 1986 bedrivit 

ridklubbsverksamhet inom del av fastigheten Ulricehamn Ubbarp 
8:16. Under flera år har det funnits nyttjanderättsavtal i olika 
former. I samband med utbyggnaden av den nya motorvägen 
mellan Borås - Ulricehamn och planläggningen av marken som 
Ulricehamnsbygdens Ridklubb tidigare nyttjat, kom parterna 
överens om att upprätta långsiktiga avtal. Parterna har parallellt 
med detta avtal om jordbruksarrende upprättat ett tomträttsavtal 
om 20 år. 

§ 1 Jordägare Ulricehamns kommun                                                org.nr. 
212000-1579  
Kommunstyrelsen 
523 86 Ulricehamn  
nedan kallad Kommunen. 
 

§ 2 Arrendator 
 
 
 

Ulricehamnsbygdens Ridklubb                                   org.nr. 
865500-7568 
Ubbarp  
523 37 Ulricehamn  
nedan kallad Arrendatorn. 
 

 Mellan Kommunen och Arrendatorn träffas nedanstående avtal 
om jordbruksarrende. 

§ 3 Villkor Följande villkor gäller för detta avtals giltighet: 

- att kommunstyrelsen fattar beslut att 
godkänna detta av Arrendatorn 
undertecknade avtal och att beslutet vinner 
laga kraft. 
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§ 4 Arrendeställe Arrendestället utgör del av fastigheterna Ubbarp 8:16 och Vist 
10:25 i Ulricehamns kommun. Arrendestället har markerats på 
kartbilagan och innehåller följande delområden: 

 Delområde 1 om totalt 144 463 m2 
 Delområde 2 om totalt 13 263 m2 
 Delområde 3 om totalt 23 552 m2 
 Delområde 4 om totalt 10 074 m2 
 Delområde 5 om totalt 4 293 m2 

 
Total areal, delområde 1-5 = 195 645 m2, ca 19,5 hektar 
 

I upplåtelsen ingår inte bostad för Arrendatorn. 

§ 5 Ändamål Arrendatorn ska nyttja arrendestället för jordbruksändamål som i 
huvudsak innefattar ridklubbsverksamhet. Arrendestället 
innehåller rast- och beteshagar samt paddockar m.m.. 

§ 6 Arrendetid Arrendetiden utgör 20 år räknat från tillträdesdagen. 
Arrendatorn tillträder arrendestället i samband med att 
kommunstyrelsens beslut att godkänna detta avtal vinner laga 
kraft. 

§ 7 Arrendeavgift Arrendeavgiften är 11 700 kronor för varje arrendeår. Gällande 
mervärdesskatt tillkommer vid varje betalningstillfälle. Avgiften 
ska betalas den 1 januari varje år till Kommunen som skickar en 
faktura. 

Arrendeavgiften baseras på Ulricehamns kommuns styrdokument 
”Regler rörande arrendeavgift” daterat 2018-10-04, § 272. 
Enligt styrdokumentet uppgår avgiften till 600 kr/ha/år (arrende, 
betesmark).  

Arrendeavgiften blir således: 600 kr/ha/år x 19,5 ha = 11 700 
kronor/år exkl. gällande mervärdeskatt. 
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I § 9 anges det när Arrendatorn har rätt till reduktion av 
arrendeavgiften. 

§ 8 Index Arrendeavgiften baseras på konsumentprisindex (totalindex) 
331,14 för 2018 månad september och gäller under det första 
arrendeåret. För varje följande arrendeår skall avgiften justeras så 
att den följer indexförändringarna fram till och med september 
månad närmast före det aktuella arrendeårets början.  

Justering av avgiften sker med hela % och kronor den 1 oktober 
varje år. Avgiften ska dock aldrig sättas lägre än första årets 
arrendeavgift.  

§ 9 Reduktion av   
      arrendeavgiften 

Reduktion av arrendeavgiften regleras vid tidpunkten för avtalets 
undertecknande i Ulricehamns kommuns styrdokument ”Regler 
rörande arrendeavgift” daterat 2018-10-04, § 272. Arrendatorn 
har enligt reglerna rätt till reduktion av den årliga 
arrendeavgiften om Arrendatorn inför varje inbetalning av 
arrendeavgiften till Kommunen påtalar att de erhåller bidrag 
enligt de allmänna bestämmelserna och uppräknade kriterierna 
som anges i kommunens regler för föreningsbidrag. 

Reduktionen av arrendeavgiften innebär att Arrendatorn enbart 
ska betala en årlig arrendeavgift som motsvarar Kommunens 
administrativa kostnader. 

Denna paragraf är enbart tillämplig om det vid tidpunkten för 
betalningen av arrendeavgiften finns stöd i Ulricehamns 
kommuns egna regler eller liknande avseende reduktion av 
arrendeavgiften. 

§ 10 Särskilda 
avgifter 

Arrendatorn ansvarar för löpande avgifter såsom el, sotnings-, 
renhållnings- och andra liknade avgifter som utgår p.g.a. 
Arrendatorns verksamhet på arrendestället. 

§ 11 Förbud mot  
      överlåtelse och 

Arrendatorn får inte utan Kommunens skriftliga samtycke 
överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe och inte 
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      upplåtelse i 
andra   
      hand 
 
 
 
§ 12 Arrendatorns 
       konkurs 
 

heller i sin tur upplåta nyttjanderätt till någon del av 
arrendestället eller till egen byggnad på arrendestället. 

Arrendatorn har inte heller rätt till ersättning, i samband med 
konkurs, för arrenderättens värde i enlighet med vad som stadgas 
därom i 9 kap. 30 § jordabalken. 

§ 13 Jakt Arrendatorn har ingen jakträtt på arrendestället. 

§ 14 
Arrendeställets 
       skick 
 

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på 
tillträdesdagen. 

§ 15 Vårdnads- och 
       underhålls-  
       skyldighet 
  

Arrendatorn ska vårda och underhålla arrendestället. 

§ 16 Nybyggnad 
och 
       fristående 
       förbättringar 

Arrendatorn äger inte rätt att uppföra byggnader eller 
anläggningar utan Kommunens skriftliga samtycke. 

Arrendatorn har rätt till ersättning för sådana fristående 
förbättringar som föreskrivs i 9 kap. 21 § andra stycket 
jordabalken endast om särskild skriftlig överenskommelse därom 
träffas. 

§ 17 Vatten och 
        avlopp 

Arrendatorn har att svara för och bekosta erforderliga 
anordningar för vatten och avlopp, samt svarar för sådana 
eventuella avgifter för vatten och avlopp som belöper på 
arrendestället. 

§ 18 Jordens 
       brukande 
 

Arrendatorn har fri brukningsrätt inom ramen för traditionellt 
jordbruk, vilket b.la. innefattar ridklubbsverksamhet. 
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§ 19 Vägar Utfart från arrendestället sker via en enskild väg fram till allmän 
väg. Den enskilda vägen ingår i en gemensamhetsanläggning som 
förvaltas av Ubbarp-Övragärde vägsamfällighet. Eventuella 
avgifter som ska betalas till vägsamfälligheten och som belöper på 
arrendestället ska bekostas av Kommunen.  
  
Arrendatorn svarar för vägunderhåll och vinterväghållning 
avseende övriga vägar/stigar inom arrendestället som erfordras 
för verksamheten. 
  
Kommunen har rätt att för erforderliga transporter använda 
arrendeställets vägar. 

§ 20 Lednings- 
       dragning 

Arrendatorn medger att Kommunen, eller annan som har dennes 
tillstånd, får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över 
arrendestället med erforderliga ledningsstolpar, om detta kan ske 
utan avsevärd olägenhet för Arrendatorn. Arrendatorn är skyldig 
att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att 
ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för 
direkta skador i övrigt. Kommunen/Ledningsinnehavaren är 
skyldig att meddela Arrendatorn innan arbeten påbörjas inom 
Området. Kommunen/Ledningsinnehavaren ansvarar för och 
bekostar återställande av Området. 

§ 21 Tillstånd Arrendatorn är skyldig att erhålla och bekosta de tillstånd och lov 
som erfordras för verksamheten på arrendestället. 

§ 22 Inskrivnings- 
        förbud 

Arrenderätten får inte inskrivas. 

 

§ 23 Skiljedomstol Tvister i anledning av detta arrendeförhållande ska avgöras av 
skiljemän enligt lag om skiljeförfarande. Länets arrendenämnd 
ska vara skiljenämnd. 
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§ 24 Hänvisning till 
        jordabalken 
 

I övrigt gäller vad i 7,8 och 9 kap. jordabalken eller annars i lag 
stadgas om jordbruksarrende. 

§ 25 EU Stöd- 
        rättigheter 

Arrendatorn ska erhålla den årliga EU-ersättningen som 
stödrättigheterna medför under arrendetiden. Arrendatorn ska 
bruka marken på ett sådant sätt att stödrättigheterna ej går 
förlorade. Stödrätterna får ej överlåtas eller upplåtas till annan 
under arrendetiden utan Kommunens skriftliga medgivande. Vid 
arrendeförhållandets upphörande ska Arrendatorn överlåta 
stödrättigheterna till Kommunen eller den som Kommunen 
sätter i sitt ställe. Överlåtelsen sker utan ekonomiska anspråk 
från endera part.  

  
§ 26 Kontrakts- 
        exemplar 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka Kommunen 
och Arrendatorn tagit var sitt. 

 

 

 

 

 

§ 27 Underskrifter Ulricehamn 2018- 
 

 Ulricehamn 2018- 

 För Ulricehamns kommun 
Kommunstyrelsen 
 
 
_________________________ 
Underskrift 
 
_________________________ 
Namnförtydligande 

 För Ulricehamnsbygdens Ridklubb 
 
 
 
 _____________________________ 
 Underskrift 
 
 _____________________________ 
 Namnförtydligande 

  
För Ulricehamns kommun 
Kommunstyrelsen 
 
 
_________________________ 

  
För Ulricehamnsbygdens Ridklubb 
 
 
 
 _________________________ 
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Underskrift 
 
_________________________ 
Namnförtydligande 

 Underskrift 
 
 _________________________ 
 Namnförtydligande 
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Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-11-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på Ansökan om driftsbidrag, 
Ulricehamnsbygdens ridklubb (UBRK) 
Dnr 2018/419 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamnsbygdens ridklubb (UBRK) har i en skrivelse till kommunen inkommit med en 
ansökan gällande driftsbidrag. 
Förvaltningen ser att det är möjligt att bevilja ett extra tilläggsbidrag om 300 tkr som ett 
likviditetstillskott för att möjliggöra att verksamheten kan upprätthållas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-14 från kommunchef 
2 Ansökan ökat driftsbidrag 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Extra tilläggsbidrag om 300 tkr beviljas till Ulricehamnsbygdens ridklubb.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-14 

Tjänsteskrivelse Svar på Ansökan om driftsbidrag, 
Ulricehamnsbygdens ridklubb, UBRK 
Diarienummer 2018/419, löpnummer 3918/2018 
 
Sammanfattning 
Ulricehamnsbygdens ridklubb (UBRK) har i en skrivelse till kommunen inkommit med en 
ansökan gällande driftsbidrag. 
Förvaltningen ser att det är möjligt att bevilja ett extra tilläggsbidrag om 300 tkr som ett 
likviditetstillskott för att möjliggöra att verksamheten kan upprätthållas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Extra tilläggsbidrag om 300 tkr beviljas till Ulricehamnsbygdens ridklubb.  
 
Tilläggsbidraget 2018 kan finansieras via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader. 
 
Ärendet 
Ulricehamnsbygdens ridklubb (UBRK) har i en skrivelse till kommunen inkommit med en 
ansökan gällande driftsbidrag. 
UBRK skriver att klubben genom åren alltmer har kvalitetssäkrat sin verksamhet med 
välutbildad personal och utbildade hästar samt följt samhällsutvecklingens förväntningar på 
verksamhet där både funktionsnedsatta och nyanlända finns på klubben med anpassad 
verksamhet. Klubben omsätter ca 3 800 000 kr per år och får ett årligt kommunalt 
driftsbidrag om 527 tkr. UBRK skriver att de faktiska kostnaderna per år är 1 070 tkr och 
föreslår kommunen besluta:  

 Att bevilja UBRK ett driftsbidrag på 1070 tkr per år från 2019.  
 Att bevilja ett tilläggsbidrag för 2018 på 500 tkr.  
 Att för samtliga klubbar i kommunen se över driftsbidraget vartannat år med början 

2019.  
 Att ta fram en modell för indexuppräkning av driftsbidrag utifrån 

lönekostnadsutveckling och övrig kostnadsutveckling fr o m 2019. 
 
UBRK har ett svårt ekonomiskt läge med brist på likviditet. Förvaltningen har vid ett flertal 
tillfällen under 2018 träffat företrädare för UBRK för att resonera kring den uppkomna 
situationen. Utifrån klubbens förslag till beslut ser förvaltningen att det inte är aktuellt med 
ett utökat driftsbidrag för 2019. Förvaltningen ser däremot att det är möjligt att bevilja ett 
extra tilläggsbidrag 2018 om 300 tkr som ett likviditetstillskott för att möjliggöra att 
verksamheten kan upprätthållas. Det är inte aktuellt med ett extra tilläggsbidrag 2019. 
Förvaltningen tar med sig förslagen om att se över driftsbidraget för samtliga föreningar och 
att ta fram en indexmodell till budgetarbetet inför 2020. 
 
Då det saknas medel inom ramen för ordinarie bidragsgivning föreslås finansiering ske via 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 
 
Beslutsunderlag 

1 Ansökan ökat driftsbidrag 
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Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 
 
 
 

Håkan Sandahl Isabelle Wikström 
Kommunchef Servicechef 
 
 
 
Niklas Anemo 

 
 
 
Lena Moritz 

Ekonomichef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 

    



Ansökan gällande driftsbidrag  
Ulricehamnsbygdens ridklubb (UBRK) är tillsammans med UIFK, den 
största tjejföreningen i Ulricehamn med ca 450 medlemmar, verksamhet 7 
dagar/vecka året runt samt en drivande tävlingskommitté som anordnar 
stora tävlingar som drar många besökare till anläggningen flera helger om 
året.  

UBRK har genom åren alltmer kvalitetssäkrat sin verksamhet med 
välutbildad personal och utbildade hästar samt följt samhällsutvecklingens 
förväntningar på verksamhet där både funktionsnedsatta och nyanlända 
finns på klubben med anpassad verksamhet. Klubben har samverkat med 
kommunen i och med det stora flyktingmottagandet bland annat med 
anpassade ridgrupper för ensamkommande pojkar.  

Klubben bistår även Tingsholmsgymnasiet i deras lokala inriktning med 
idrottsprofil ridning vilket får killar och tjejer i gymnasieålder att stanna 
kvar i kommunen men även att killar och tjejer i gymnasieålder från andra 
kommuner söker sig till Ulricehamn.  

Det finns en uppsökande verksamhet då UBRK åker ut till skolor och gör 
reklam för sin verksamhet mycket utifrån av att många barn idag rör på 
sig för lite och klubben vill bidra till en ökad folkhälsa.  

Klubben deltar på flertalet olika aktiviteter i kommunen där ponnyridning 
är ett uppskattat inslag. UBRK har även en ungdomssektion där ungdomar 
upp till 26 år i demokratisk andra får driva verksamhet men även lära sig 
om föreningsupplägg.  

Det finns 7 anställda personal på plats som driver verksamheten 365 dagar 
om året. Dessutom samverkar föreningens personal med daglig verksamhet 
i kommunen och är därigenom en anpassad arbetsplats som ger en 
meningsfull sysselsättning. Vi tar även emot praktikanter från skolor samt 
personer som efter långvarig sjukskrivning behöver arbetsträna för att 
successivt komma tillbaka till arbetslivet. Något som vid flertalet tillfällen 
gett ett mycket bra resultat. 

Det finns en Styrelse med 4 underställda kommittéer.  

UBRK behöver renovera och anpassa sig för att möta framtidens behov. 
Målet är att få:  

 Förbättrade och mer attraktiva lektionstider då alla vill idrotta 
mellan klockan 17-20.  



 Utökning av lektionsverksamhet med större utbud till 
funktionsnedsatta men även anpassade lektioner till nyanlända. Även 
erbjudande inom ramen för friskvårdsbidrag 

 Förbättrad tillgänglighet för våra medlemmar som inte är 
ridskoleryttare utan endast vill hyra ett ridhus. 

 En modern ridanläggning som uppfyller de framtida kraven vad 
gäller djurhållning och arbetsmiljö för personalen. 

 Nya intäkter i form av uppstallning/ uthyrning av stallplatser då det 
kommer byggas fler boxar. 

 Nya samarbetspartners där bland annat veterinärsstationen i 
Ulricehamn uppvaktas.  

 Clinics och föreläsningar där vi inte som idag måste begränsa 
publikantal med en större läktare i ett större ridhus. 

 Ny cafeteria som kan användas som konferenslokal även för 
utomstående samarbetspartners och sponsorer. 

 Tävlingsverksamhet upp till nationell nivå. 
 Uthyrning av anläggningen till andra föreningar och evenemang. 
 En säkrare anläggning för våra barn och ungdomar. 
 Skapa trivsamma lokaler där bland annat fritidsverksamhet kan 

bedrivas. 

Klubben omsätter ca 3 800 000 kr per år. Kostnaderna ökar varje år bland 
annat på grund av högre omkostnader gällande foder, hovslagare, veterinär 
och försäkringar men även ökade lönekostnader enligt avtal. Klubben har 
på 8 år ökat sina kostnader med 500 tkr/år. Vi höjer våra priser årligen 
men har svårt att ha en prishöjning som fullt ut täcker ökade kostnader. 

Klubben får ett driftsbidrag på 527tkr efter en höjning 2010. Klubben har 
faktiska kostnader per år på 1070tkr.  

UBRK är den förening i kommunen som har högst driftsbidrag idag men 
jämför man oss med några av övriga största föreningarna i kommunen, 
UIFK, UIF och UIF Hockey som till stor del bedriver sina verksamheter i 
kommunägda anläggningar så är kommunens totala kostnad för dessa 
idrotter/anläggningar betydligt mycket högre per medlem än vad vårt 
driftsbidrag är utslaget på våra medlemmar. 

UBRK ger därför förslag till beslut: 

Att bevilja UBRK ett driftsbidrag på 1070 tkr per år från 2019. 

Att bevilja ett tilläggsbidrag för 2018 på 500 tkr. 



Att för samtliga klubbar i kommunen se över driftsbidraget vartannat år 
med början 2019.  

Att ta fram en modell för indexuppräkning av driftsbidrag utifrån 
lönekostnadsutveckling och övrig kostnadsutveckling fr o m 2019.  

 

Ulricehamn 20180517 

Styrelsen Ulricehamnsbygdens ridklubb  
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§  
 

Svar på Ansökan om bidrag för kostnadskrävande 
projekt, UBRK 
Dnr 2017/405 
 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag utdelas till 
kostnadskrävande projekt över 500 t kr. Ulricehamnsbygdens Ridklubb har inkommit till 
förvaltningen och ansökt om bidrag som uppgår till 15 500 000 kr. 
Trots föreningens stora behov av att renovera och bygga till sitt ridhus föreslår förvaltningen 
efter genomlysningen av föreningens ekonomi att avslå bidragsansökan.  
 
Beslutsunderlag 

1 Ansökan ökat driftsbidrag 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamnsbygdens Ridklubbs ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 tkr avslås 
med hänvisning till föreningens ekonomiskt svåra läge. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-26 

Tjänsteskrivelse Svar på Ansökan om bidrag för 
kostnadskrävande projekt, UBRK 
Diarienummer 2017/405, löpnummer 3929/2018 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag utdelas till 
kostnadskrävande projekt över 500 t kr. Ulricehamnsbygdens Ridklubb har inkommit till 
förvaltningen och ansökt om bidrag som uppgår till 15 500 000 kr. 
Trots föreningens stora behov av att renovera och bygga till sitt ridhus föreslår förvaltningen 
efter genomlysningen av föreningens ekonomi att avslå bidragsansökan.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamnsbygdens Ridklubbs ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 tkr avslås 
med hänvisning till föreningens ekonomiskt svåra läge. 
 
Ärendet 
Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag utdelas till 
kostnadskrävande projekt över 500 t kr, till inventarieanskaffningar, nyanläggningar samt 
reparations- och förbättringsarbeten. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-29, § 146/2016, 
om riktlinjer för bidragsformen, vilka är vägledande vid bidragsgivningen. 
Bidragsnivån uppgår enligt huvudregeln till 50 % av kommunstyrelsens godkända kostnader.  
I de fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, exempelvis från Boverket, kan den 
kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening 
med minst 20 % av den totala kostnaden. Projektet skall påbörjas senast två år efter att det 
beviljats bidrag, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det 
enskilda fallet. Utbetalning ska ske när respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i 
fråga har att anmäla detta till kommunen. 
 
Ansökningarna ska vara inlämnade senast 15 mars och inom denna tid hade UBRK inkommit 
med sin ansökan. Total kostnad för de projektet uppgår till 31 000 000 kr, vilket innebär att 
ansökan om bidrag uppgår till 15 500 000 kr.  
 
I dagsläget har UBRK ett ridhus som byggdes 1986. Föreningen har ca 430 medlemmar varav 
214 är i bidragsberättigad ålder (7–20 år). Det totala medlemsantalet ligger ungefär konstant 
över tid men man tappar medlemmar i bidragsberättigad ålder. Antalet anställda är 7 st. 
fördelade på 4,8 heltidstjänster. Anläggningen besöks av ca 600 personer varje vecka. 
Anläggningen är i stort behov av renovering för att möta de ökade arbetsmiljö- och 
djurhållningskrav som ligger på föreningen. 
 
Ridklubben har i nuläget stora bekymmer med sin ekonomi och har haft det svårt att få 
verksamheten att gå runt i flera år. Framtidsutsikterna ser dåliga ut om föreningen inte 
lyckas öka sina intäkter och föreningen flaggar själva för att ett ökat kommunalt driftbidrag 
är ett måste redan nu. 
 
Föreningen visar en ojämn kostnads-, intäkts- och resultatnivå de senaste åren. Mellan åren 
2005 till och med 2017 är resultatnivån övervägande negativ.  
Ridklubben finansieras främst av verksamhetsintäkter för ridlektioner och kommunalt 
driftbidrag på 527 tkr (av totala intäkter på ca 3,4 mnkr). Sponsorsdelen i föreningen är 
marginell. Föreningens skulder överstiger dess tillgångar per 2017-12-31. 
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Trots föreningens stora behov av att renovera och bygga till sitt ridhus föreslår förvaltningen 
efter genomlysningen av föreningens ekonomi att avslå bidragsansökan.  
 
Beslutsunderlag 

1 Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, UBRK 
 
Beslut lämnas till 
Ulricehamnsbygdens ridklubb 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun äger idag (2018) 1116 hektar (ha) mark varav 725 ha produktiv 
skogsmark. En stor del av denna skogsmark är belägen nära och omkring tätorter, framförallt 
kring Ulricehamn, och området Lassalyckan. Många människor nyttjar skogen på olika sätt, 
och ser olika värden i skogen. Vissa människor vill använda skogen för rekreation, en plats 
för lugna promenader, kanske i kombination med svampplockning. Andra nyttjar skogen för 
idrott eller andra aktiviteter. Skogen är också viktig för biologisk mångfald och många hotade 
arter är knutna till skogsekosystem. För en kommun, som en offentlig ägare av skogsmark, är 
det viktigt att ta hänsyn till alla dessa intressen och värden i skogen, och det är av denna 
anledning som arbetet med att ta fram detta styrdokument påbörjades under 2017. 

2 Syfte 
Syftet med detta program är att skapa ett bra underlag för att fatta välgrundade beslut om 
skötseln av kommunens skogar med en god avvägning mellan ekonomiska, ekologiska och 
sociala värden. Programmet ska också ligga till grund för den taktiska och operativa 
planeringen (faktaruta 1:2) av skogsbruket. Programmet är ett verktyg för att kommunen ska 
kunna uppfylla sina relativt komplexa mål med sitt skogsägande. 

 

 
Faktaruta 2:1. Planeringsnivåer. (Källa: Skogssällskapet) 

Strategisk planering (10 – 100 år)
Den strategiska planeringshorisonten sträcker sig långt som 100 år in i framtiden. På den 
strategiska nivån hamnar frågor som rör utveckling av skog och mark på lång sikt, 
exempelvis hur trädslagsfördelningen kommer utvecklas över tid, eller hur man vill att 
skogsinnehavet ska utvecklas. 

Taktisk planering (ca 5 år)
Den taktiska planeringshorisonten rör tidsintervallet 1- 5 år. Det är nu de strategiska 
besluten ska omsättas. Exempel på beslut är om en skogsbilväg ska byggas, eller hur det 
ska planeras för maskinresurser, eller vilka bestånd som ska avverkas under denna period. 

Operativ planering (0-2 år)
Den operativa planeringshorisonten är planering av själva verksamheten, exempelvis vilka 
bestånd som ska avverkas under ett visst år, och hur det ska göras. Det vill säga utförande 
av skogliga åtgärder enligt budgeterat ett visst år.
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3 Definitioner 
Skogsbruksplan 
En skogsbruksplan är ett användbart hjälpmedel för planering av skogsbruket. Planen tar 
inte hänsyn till skogsägarens enskilda mål, utan ska snarare ses som ett register över skogen. 
Skogsbruksplanen saknar ekonomiska värden. I skogsbruksplanen delar man in 
skogsfastigheten i avdelningar eller åtgärdsenheter. Inom varje avdelning samlar man in 
skogliga data såsom ålder, volym, trädslag etc. Man föreslår dessutom åtgärder för respektive 
avdelning. För ett certifierat skogsbruk är skogsbruksplanen ett krav. Skogsbruksplanen är 
begränsad till en 10-årsperiod.  

I skogsbruksplanen delas skogsfastigheten in i avgränsade s.k. avdelningar eller bestånd. 
Genom att dela in skogsfastigheten i avdelningar, kan man behandla varje avdelning på ett 
homogent och effektivt sätt. För att identifiera planens avdelningar ges dessa ett nummer 
från 1 upp till antalet avdelningar i skogsbruksplanen. 

För varje avdelning beskrivs sedan skogen genom att ange beståndets ålder, beståndets 
volym (m3sk per hektar), markens bördighet (ståndortsindex), önskvärt långsiktigt 
skötselmål (målklass), arter av träd som huvudsakligen står i beståndet (trädslag), typ av 
produktiv skogsmark (huggningsklass) samt åtgärder man planerar för den kommande 10-
årsperioden. 

Målanalys 
För en skogsägare, oavsett vem det är, är det viktigt att formulera mål med sitt ägande. 
Viktiga frågor att ställa sig är bland annat hur stor ekonomisk avkastning man förväntar sig, 
hur mycket naturvård man vill ha och hur viktigt det är att gynna sociala värden i skogen. 
Beroende på vilka förutsättningar, mål och viljor en skogsägare har med sitt ägande så kan 
skogen skötas på en mängd olika sätt. Skötseln ska med andra ord ses som de verktyg som 
finns för att styra mot olika målsättningar.  
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4 Processen 

4.1 Ny skogsbruksplan 
Under 2016 gjordes en ny skogsbruksplan för Ulricehamns kommuns skogsinnehav. 
Skogsbruksplaneläggare var Skogspartner tillsammans med Skogssällskapet. Skogspartner 
stod för fältinventeringen, mätningarna och beståndsindelningen. Skogsbruksplanen gjordes 
i PCskog ™, för att sedan konverteras in i Skogssällskapets planprogram. 

 

4.2 Måldiskussion 
Under våren 2017 påbörjades arbetet med att ta fram ett program för långsiktig och hållbar 
förvaltning av kommunens skogsinnehav. Processen startade med ett möte vilket syftade till 
att på ett övergripande plan diskutera målen med kommunens skogar. Ett annat syfte var att 
ta fram förslag på hur skogsinnehavet skulle kunna indelas i olika zoner för olika 
övergripande mål. I detta arbete blev till exempel Lassalyckan föreslagen som en egen zon 
(figur 5:4).  

Vid mötet deltog representanter från olika sektorer och verksamheter i förvaltningen. 
Representanter kom från miljö och samhällsbyggnad, ekonomi, kultur och fritid, 
kommunservice (då fortfarande support), fastighet samt förvaltningsledningen. Mötet leddes 
av representanter från Skogssällskapet.  

I syfte att vara väl förberedda hade samtliga deltagare inför mötet fått ett antal frågor 
skickade till sig, som sedan diskuterades under mötet. 

 

De förslag som framkommit presenterades därefter i kommunstyrelsens arbetsgrupp för 
samhällsutveckling (2017-11-02). Efter avstämning kunde arbetet med mål och 
zonindelningar fortsätta.  

 

4.3 Heureka-analyser 
Nästa steg var att påbörja de skogliga strategianalyserna i Heureka PlanVis (Faktaruta 4:1). 
Detta arbete utfördes av Skogssällskapet. 

Analyser gjordes enligt de zonindelningar som framkommit under måldiskussion och 
avstämning i kommunstyrelsens arbetsgrupp. Det gjordes även referensanalyser, där 
konventionellt skogsbruk användes som ramverk. Syftet med referenserna var att jämföra 
utfallet av olika anpassningar med konventionellt skogsbruk. Skogssällskapet ansvarade för 
utförande och arbete med analyserna och har även bistått med att skapa innehållet till detta 
program. 
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Faktaruta 4:1. Heureka Planvis. (Källa: SLU) 

 

 

 

 

Heureka PlanVis är ett kraftfullt analys- och planeringsverktyg som har ett brett 
användningsområde både vad gäller storleken på det geografiska området av en analys och 
vilka problemställningar som kan hanteras. Heurekasystemet är resultatet av ett 10-årigt 
forskningsprogram på SLU och Skogforsk som avslutades 2009. 

PlanVis är ett verktyg för analyser av olika handlingsalternativ och för att söka bra 
lösningar utifrån de målsättningar man har. Det är utvecklat för analys och planering av 
medelstora och stora skogsinnehav. I PlanVis hanterar virkes- och biobränsleproduktion 
men också inlagring av kol, skogens lämplighet för rekreation och aspekter relaterade till 
natur- och miljövård.

För varje bestånd genereras automatiskt ett antal möjliga handlingsalternativ. Varje 
alternativ består av skogsvårdsåtgärder och avverkningar, och som en konsekvens, 
beståndets utveckling över tid. Bestånden kan enkelt grupperas utifrån t.ex. en 
målklassning av bestånden. För varje grupp anger användaren ramarna för vilka åtgärder 
som kan ingå i mängden tänkbara handlingsalternativ. En optimeringsrutin används 
därefter för att välja det bästa alternativet för varje bestånd. Det senare steget görs utifrån 
en målformulering och eventuella restriktioner. En typisk målformulering är en hög 
ekonomisk avkastning (ofta i termer av nuvärde) tillsammans med krav på jämnhet av 
virkesflöden över tiden eller restriktioner satta utifrån naturvårds- eller miljösynpunkt. 
Sammantaget skiljer sig PlanVis därmed tydligt från StandWise (BeståndVis) interaktiva 
analys av ett bestånd i taget och från den regelstyrda ansats som finns i RegWise (RegVis). 
De skogsvårds- och avverkningsåtgärder som kan studeras är dock lika i de tre 
programvarorna:

 Föryngring (plantering, sådd eller självföryngring; med eller utan markberedning)
 Röjning
 Gallring (med eller utan uttag av skogsbränsle)
 Gödsling
 Föryngringsavverkning (med eller utan uttag av skogsbränsle; med eller utan 

lämnande av frö- eller skärmträd)
 Kontinuitetsskogsbruk

En långsiktig planering görs vanligen för en rotationsperiod (100 år) indelade i 
femårsperioder. I PlanWise finns dessutom en modul för en kortsiktigare, taktisk 
planering, som kan göras årsvis på 10 - 15 års sikt. Inte bara fastigheter utan skogsbruket 
och dess konsekvenser kan analyseras för skogslandskap, för avrinningsområden eller för 
t.ex. områden nära tätorter.
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5 Skogen 

5.1 Skogsbruksplan Ulricehamns kommun 
Ulricehamns kommun äger idag 725 ha produktiv skogsmark, 345 ha övrig mark (främst 
industri- och exploateringsmark), 30 ha jordbruksmark och 15 ha impediment.  

Av det totala virkesförrådet står gran för 61 %, triviallöv (björk, al, asp) står för 31 %, tall står 
för 5 % och ädellöv (ek & bok) står för knappt 3 % (figur 5:1). Relativt andra skogsägare i 
denna geografi så sticker den höga lövandelen ut (34 % av volymen). Däremot är en sådan 
hög lövandel normal för en kommunal skogsägare. Anledningen till att Ulricehamns 
kommun har så stor andel lövskog är att många av de tätortsnära bestånden som har skötts 
med rekreationsvärden som mål, är just lövskogar.  

 

 

Figur 5:1. Arealer och virkesförråd. (Källa: Skogssällskapet) 
 

Medelvolymen per hektar är 162 skogskubikmeter, och den genomsnittliga tillväxten, det vill 
säga att markens genomsnittliga bördighet, är 8,4 skogskubikmeter per ha och år. Det 
innebär en total tillväxt på ca 4 500 skogskubikmeter per år.  
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Skogen är relativt jämnt fördelad på olika åldrar (Figur 5:2). En jämn åldersklassfördelning 
är eftersträvansvärt om man vill kunna upprätthålla ett jämnt kassaflöde över tid. Det kan 
också ses som ett kvitto på ett historiskt långsiktigt, hållbart brukande av skogen. 

 

 

 
Figur 5:2. Åldersklassfördelning. (Källa: Skogssällskapet) 
 
Skogen delas in även i målklasser, baserat på det övergripande målet för varje enskilt 
bestånd. Denna indelning syftar främst till att dela på produktionsmål och naturvårdsmål 
(faktaruta 5:1). Ulricehamns kommun har en relativt hög andel NS och NO. Det är vanligt att 
offentliga ägare, framförallt kommuner, har en hög andel skogsmark klassat som NS. 
Anledningen är att många av de tätortsnära, lövdominerade skogarna, inte har produktion 
som främsta mål, utan istället rekreationsvärden som övergripande mål. Rekreationsvärden 
har i dagsläget ingen egen målklass, utan brukar falla in under målklass NS.  

Av Ulricehamns kommuns totala skogsmarksinnehav är 61 % klassat som PG, 7 % klassat 
som PF, 27 % klassat som NS och 5 % klassat som NO.  

 

Faktaruta 5:1. Målklasser (Källa: Skogskunskap, Skogforsk) 

PG
Produktion med generell miljöhänsyn. Den vanligaste målklassen, här bedrivs 
skogsbruk för virkesproduktion, men naturligtvis gäller generell naturhänsyn vid 
varje åtgärd.

PF 
(K)

Produktion med förstärkt miljöhänsyn (kombinerat mål). Här brukas 
skogen också för virkesproduktion men det finns ett miljöintresse utöver den 
generella hänsynen.

NO Naturvård, orört. Här kan det handla om till exempel gammal skog med mycket 
död ved eller en sumpskog. Skogen lämnas för fri utveckling.

NS
Naturvård med skötsel. I NS-beståndet väger miljövärdena tyngst men de kan 
behöva bevaras eller förstärkas med naturvårdande skötsel. Exempel kan vara att 
frihugga gamla ekar eller att ta bort gran som håller på att ta över i en lövskog.
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5.2 Geografi 
Den största andelen av kommunens skogsmark är belägen i anslutning till samhället 
Ulricehamn. Detta större sammanhängande skogsområde sträcker sig från riksväg 40 i norr, 
mot samhället i väster, förbi golfbanan och ner mot den gamla banvallen mot Kinnared i 
sydost. Inom detta större sammanhängande block ligger det område som kallas Lassalyckan.  

Knappt 20 % av kommunens skogsmark (133 ha) finns belägen kring samhällena Vegby, 
Gällstad, Nitta, Hökerum, Älmestad och Blidsberg (se figur 5:3). 

 

 

Figur 5:3. Den geografiska fördelningen av Ulricehamns kommuns skogsinnehav. (Källa: 
Skogssällskapet) 
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Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell medlemsorganisation som verkar 
för ett ansvarsfullt brukande av världens skogar. Skogscertifiering enligt Forest 
Stewardship Council är grunden i ett frivilligt, marknadsstyrt system som syftar till att 
uppmuntra ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av 
världens skogar. 

För Skogssällskapet och för våra certifierade kunder innebär det bl.a. att:

 Nyckelbiotoper, skogsområden som hyser sällsynta växter och djurarter, sparas 
och sköts för att bevara mångfalden. Skogsägaren avsätter frivilligt 5 % av sin 
produktiva skogsmarksareal för att skapa höga naturvärden i framtiden. 

 FSC kräver utbildning, säkerhet och arbetstrygghet för skogsarbetarna. 
 Särskild hänsyn tas till hotade arter, även utanför nyckelbiotoper. 
 Skogen sköts så den på sikt får mer av naturskogens kvalitéer. Skogen får ett 

betydande inslag av både lövträd och döda träd vilket är viktigt för många lavar, 
mossor, fåglar och insekter. 

 God ekonomi och långsiktig avkastning är en av FSCs hörnstenar. Vid avverkning 
tas virkesvärdet väl tillvara samtidigt som hänsyn tas till skogens ekologiska 
processer. 

 Mångbruk präglar skogens nyttjande, d.v.s. att virkesproduktion, renskötsel, 
friluftsliv, jakt, fiske, och annat utnyttjande bedrivs med hänsyn till varandra och 
miljö. 

 Skogsägaren erkänner samernas rätt till bete för sina renar. 
 Hänsyn tas till fornlämningar och kulturmärken

5.3 Certifiering 
Ulricehamns kommuns skogsinnehav är certifierat enligt FSC- och PEFC-standard (se 
faktaruta 5:2 & 5:3). Certifieringen ställer högre krav på en hel del områden gällande hänsyn 
inom skogsbruket. Ett relevant exempel på detta är kravet på samråd i samband med skogliga 
åtgärder, i de fall samrådsförfrågan inkommer. Det kan exempelvis vara en 
intresseorganisation som har synpunkter på skogliga åtgärder. Certifieringen ställer också 
som krav att NS-bestånd ska skötas aktivt för att bevara eller förstärka naturvärden.  

 

Faktaruta 5:2. FSC. (Källa: Skogssällskapet) 

 

Faktaruta 5:3. PEFC. (Källa: Skogssällskapet) 

PEFC, som står för Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, 
sätter upp skogliga krav, sociala krav och miljökrav som Skogssällskapet som organisation 
åtagit sig att följa.

Genom PEFC:s spårbarhetsstandard har Skogssällskapet åtagit sig att inte köpa virke som 
härstammar från:

 avverkning som har skett i strid med civila eller traditionella rättigheter
 av Skogsstyrelsen definierade nyckelbiotoper, om inte ingreppet har skett i syfte att 

bevara och utveckla befintliga naturvärden
 genmodifierade träd
 illegal avverkning
 avverkning som innebär omföring av skog till annan markanvändning, annat än i 

den omfattning och under de förutsättningar som medges enligt gällande standard.



 
 
 
 

12

 

5.4 Lassalyckan 
Lassalyckan, även känt som Sanatorieskogen, är ett större sammanhängande skogsområde 
öster om Ulricehamn. I väster gränsar området mot samhället och Lassalyckans skidstadion, 
i norr mot Hesters industriområde och golfbanan. Områdets östra gräns utgörs av en bäck 
(Pinebobäcken) och i söder avgränsas Lassalyckan av kommunens fastighetsgräns (se figur 
5:4).  

Lassalyckan utgörs av 160 ha, och all mark är klassat som skogsmark. Arealen utgör 22 % av 
Ulricehamns kommuns totala skogsinnehav. Den totala virkesvolymen uppgår till 32 800 
skogskubikmeter, vilket motsvarar 28 % av kommunens totala virkesvolym. Det innebär 
således att det genomsnittliga virkesförrådet på Lassalyckan är tämligen högt (205 m3sk/ha). 
En stor andel, närmare 50 %, av kommunens avverkningsbara skogar finns inom detta 
område (73 ha av totalt 143 ha). Till avverkningsbar skog räknas skog som har uppnått en, 
enligt skogsvårdslagen, avverkningsbar ålder.  

Skogen inom området är grandominerad, och virkesförrådet består till 85 % av gran, 10 % av 
löv och 5 % av tall.  

Lassalyckan är ett skogsområde med ett tätortsnära läge, bibehållet skogstäcke och många 
stigar och leder, vilket gör att det är av betydelse för många människor och har många olika 
användningsområden. Här finns en toppmodern längskidanläggning med väl utbyggd 
konstsnötillverkning samt flera dammar för produktion av konstsnö. Här finns också många 
andra stigar och leder som används för löpning och promenader. Inom området finns också 
mountainbike-banor som används flitigt av cyklister. Området används även av orienterare, 
samt av människor som vill plocka svamp eller bara vandra i skogen.  
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Figur 5:4. Lassalyckan. (Källa: Skogssällskapet) 
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6 Inriktning 
 

Skogsmarken delas in i tre olika zoner, här kallat programområden. Inriktningen för dessa 
programområden tydliggörs i text nedan, se även figur 7:6, 7:7, 7:8 och 7:9. Kalkylräntan är 
beräknad till 2,5 %, vilket är en normal nivå när det gäller skogsbruk. Vidare beräknas 
kassaflödet till 10 %. Detta innebär att kassaflödet maximalt får variera med 10 % från en 
femårsperiod till en annan. All skogsmark, oavsett zon, ska skötas i enlighet med PEFC- & 
FSC-standard.  

Skogsbruksaktiviteter i samband med exploatering undantogs från strategin, eftersom det är 
åtgärder som är oförutsägbara och inte har med långsiktiga skogliga mål att göra. 

6.1 Programområden 

6.1.1 Programområde 1 – tätortsnära skog 
 

Definition:  Här inkluderas de skogar som ligger närmast tätorterna, och som 
idag främst är lövdominerade.  

 
Målsättning:  Målen med dessa skogar är att skapa lövrika, genomsiktliga 

skogar med höga rekreationsvärden. De allra flesta bestånd i detta 
programområde har målklass NS. De bestånd inom denna zon 
som är grandominerade ställs på sikt om till lövskogar. 

 
Anpassningar:  Dessa skogar sköts aktivt för att skapa och bibehålla höga 

rekreationsvärden. Praktiskt innebär det att gran hålls undan till 
förmån för lövträd. Bestånden gallras med jämna mellanrum för 
att skapa god genomsiktlighet. Inom detta programområde 
undviks hyggen.  

 

6.1.2 Programområde 2 – Lassalyckan 
 

Definition: Detta programområde definieras som ett sammanhängande 
skogsparti. I väster gränsar mot samhället och Lassalyckans 
skidstadion, i norr avgränsas det mot Hesters industriområde och 
golfbanan. Områdets östra gräns utgörs av en bäck 
(Pinebobäcken) och i söder avgränsas Lassalyckan av kommunens 
fastighetsgräns (figur 5:4).  

 
Målsättning: Det övergripande målet med Lassalyckan är rekreation och 

friluftsliv, med en god jämnvikt mellan olika friluftsintressen 
såsom skidåkning, orientering, svampplockning m.m. 
Produktionsmålet är underställt rekreationsmålen. Men det 
konstaterades också att utan aktiv skogsskötsel så kan inte målen 
med området nås. Att bibehålla ett fint blåbärstäcke i skogen är 



 
 
 
 

15

också viktigt. En mindre hyggesareal och längre omloppstid för 
skogen föreslogs också. Ett annat mål är att öka lövskogsandelen i 
området. Naturvårdsmålet prioriterades ner eftersom höga 
naturvärden innebär en större mängd död ved, vilket skulle 
innebära svårare framkomlighet och försämrade estetiska värden. 
Produktionsmålet avslogs inte helt, utan en ungefärlig fördelning 
av målen enligt följande föreslogs: Ekonomi (30 %), Rekreation 
(60 %), Naturvård (10 %). 

 
Anpassningar: Eftersom mycket av skogen på Lassalyckan idag består av 

barrskog med hög medelålder så föreslogs att aktiv skötsel är 
nödvändigt, och att avverkningar ska utföras. För att minska 
hyggesarealerna så valdes en omloppstid på minst 100 år. 
Dessutom begränsas arealen på enskilda hyggen till högst 1 
hektar. Den totala arealen nya hyggen får inte överstiga 4 hektar 
per år inom Lassalyckan. Formen på de mindre hyggena anpassas 
dessutom efter terräng och markförhållanden, vilket gör 
upplevelsen av avverkningen mindre negativ. För att öka 
lövandelen bör vissa föryngringar göras med löv, allra helst 
närmast skidspåren.  

 

6.1.3 Programområde 3 – Produktionsskog 
 

Definition: Som vanlig produktionsskog definierades skogar i områden som 
inte bedöms vara särskilt värdefulla i sociala avseenden.  

 
Målsättning: Målet med dessa områden är konventionellt skogsbruk i enlighet 

med certifieringens krav.  
 
Anpassningar: Inga speciella anpassningar inom dessa områden. Däremot ska 

NS-bestånd som ligger inom dessa områden skötas aktivt för att 
gynna naturvärden. En högsta trädhöjd angavs också för när 
gallring inte längre är aktuellt. Denna höjd sattes till 22m i 
medelhöjd. Syftet med detta är att minimera risken för 
stormskador.  

 
 

6.2 Långsiktiga konsekvenser 
Enligt de tre programområdena och de anpassningar som föreslagits presenteras här 
resultaten från de skogliga strategianalyserna där de långsiktiga konsekvenserna bedöms.  
Här följer ett urval av resultat för de tre områdena; ekonomi, naturvård och sociala värden.  

 

6.2.1 Ekonomi 
Virkesvolymen från avverkningar ligger under de första 2 första femårsperioderna mellan 
1400 och 1700 m3fub i genomsnitt per år från föryngringsavverkning, och mellan 150 och 



 
 
 
 

16

300 m3fub från gallringar. Avverkningsvolymer beräknas att öka succesivt ända fram till 
omkring år 2060–2070 (figur 7:1).  

Det årliga avverkningsnettot beräknas till omkring 670 000 – 770 000 kr årligen under de 
första två femårsperioderna. Skogsvårdskostnaderna, vilket bland annat inkluderar 
plantering och röjning, under samma femårsperioder beräknas uppgå till omkring 100 000 
kr årligen. Skogliga driftskostnader, inkluderande förvaltningsarvode, flyttkostnader för 
maskiner, vägunderhåll & övrigt räknas uppgå till omkring 100 000 kr årligen för samtliga 
perioder. Dessa resultat tillsammans visar att kommunen rimligen kan förvänta sig ett 
skogsnetto årligen på knappt 500 000 kr den första femårsperioden, och något högre den 
andra femårsperioden. Som framgår av figur 7:2 så kommer det årliga skogliga nettot stadigt 
stiga de närmsta decennierna under förutsättning att den beslutade inriktingen följs.  

 

6.2.2 Naturvärden 
Analysen visar att virkesvolymen i naturvårdsskog, det vill säga skog klassat som NS och NO, 
stadigt kommer att öka under 100-årsperioden (figur 7:3). Dessutom ökar arealen gammal 
skog kraftigt (figur 7:4). Här definieras gammal skog som skog äldre än 120 år. Detta visar att 
den inriktning som dokumentet avser säkerställer ett långsiktigt, hållbart skogsbruk.  

 

6.2.3 Sociala värden 
Att påvisa i resultatform hur sociala värden, eller rekreationsvärden, kommer utvecklas över 
tid är svårt. Det är svårare att definiera hur man mäter dessa värden. Men det finns vissa 
parametrar som kan vara av intresse att studera. Ett resultat som är intressant ur denna 
aspekt är arealen äldre skog, som tydligt ökar med denna inriktning (figur 7:4). Andelen 
lövskog är också intressant att titta på. Andelen löv ökar med denna inriktning (figur 7:5).  
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7 Diagram och kartor 
 

 

 

Figur 7:1. Virkesflöden i m3fub i genomsnitt per år, fördelat på femårsperioder. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:2. Alla skogsbrukets intäkter och kostnader (årligt netto) i genomsnitt per år, fördelat på femårsperioder. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:3. Virkesförrådets utveckling per skogstyp, fördelat på femårsperioder. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:4. Arealsutveckling per ålderskategori, fördelat på femårsperioder. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:5. Utvecklingen av trädslagsfördelning, fördelat på femårsperioder. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:6. Zonering av skogen, Ulricehamns tätort. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:7. Zonering av skogen, Gällstad & Vegby. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:8. Zonering av skogen, Hökerum & Nitta. (Källa: Skogssällskapet) 
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Figur 7:9. Zonering av skogen, Älmestad & Blidsberg. (Källa: Skogssällskapet)
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§  
 

Kulturpris 2018 
Dnr 2018/658 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kulturpris delas ut årligen. Totalt har det kommit in tio förslag till förvaltningen 
gällande kulturpriset 2018. Förvaltningen föreslår att tilldela kulturpriset 2018 till Lena 
Björling 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-22 från servicechef 
2 Nomineringar till Kulturpris 2018 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kulturpris 2018 tilldelas Lena Björling. 
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Ordförandeberedningen 
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§  
 

Kulturstipendium 2018 
Dnr 2018/659 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kulturstipendium delas ut årligen. Totalt har det inkommit två förslag till 
förvaltningen gällande kulturstipendium 2018. Förvaltningen föreslår att tilldela 
kulturstipendium 2018 till Robin Lundahl. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-22 från servicechef 
2 Nomineringar till Kulturstipendiet 2018 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kulturstipendium 2018 tilldelas Robin Lundahl. 
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§  
 

Ungdomsledarstipendium 2018 
Dnr 2018/660 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommuns ungdomsledarstipendium delas årligen ut till en manlig och en 
kvinnlig ungdomsledare. Totalt har det inkommit sju förslag till förvaltningen gällande 
ungdomsledarstipendium 2018, vilket omfattar tre kvinnor och fyra män. Förvaltningen 
föreslår att tilldela ungdomsledarstipendium 2018 till Johanna Henningsson Ulricehamns 
IFK och Ola Claesson Tvärred/Vegby FC - Vegby SK. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-23 från servicechef 
2 Stipendie kandidater 2018 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommuns ungdomsledarstipendium 2018 tilldelas Johanna Henningsson 
Ulricehamns IFK och Ola Claesson Tvärred/Vegby FC - Vegby SK. 
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§  
 

Initiativärende LSS resor 
Dnr 2018/565 
 
 
Sammanfattning 
Cristina Bernevång (KD) lämnade i september 2018 ett initiativärende till kommunstyrelsen 
gällande avgifter för resor som genomför med personal för personer som har beslut om 
boende med särskild service eller korttidsvistelse enligt LSS. Förvaltningen har utrett frågan 
och kommit fram till att det inte finns skäl att ändra taxan. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-23 från socialchef 
2 Initiativärende LSS resor 
3 Utredning Initiativärende LSS-resor 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendets första yrkande avslås med hänvisning till att den taxa som tas ut bedöms 
vara skälig och inte överstiga verksamhetens självkostnad. Det är också likvärdigt med hur 
man betalar på andra jämförbara transportsätt samt ur ett likabehandlingsperspektiv.  
 
Initiativärendets andra yrkande avslås då det inte bedöms finnas behov att ändra taxan.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-23 

Tjänsteskrivelse Initiativärende LSS resor 
Diarienummer 2018/565, löpnummer 3880/2018 
 
Sammanfattning 
Cristina Bernevång (KD) lämnade i september 2018 ett initiativärende till kommunstyrelsen 
gällande avgifter för resor som genomför med personal för personer som har beslut om 
boende med särskild service eller korttidsvistelse enligt LSS. Förvaltningen har utrett frågan 
och kommit fram till att det inte finns skäl att ändra taxan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendets första yrkande avslås med hänvisning till att den taxa som tas ut bedöms 
vara skälig och inte överstiga verksamhetens självkostnad. Det är också likvärdigt med hur 
man betalar på andra jämförbara transportsätt samt ur ett likabehandlingsperspektiv.  
 
Initiativärendets andra yrkande avslås då det inte bedöms finnas behov att ändra taxan.  
 
 
Ärendet 
Cristina Bernevång (KD) lämnade i september 2018 ett initiativärende till kommunstyrelsen 
gällande avgifter för resor som genomförs med personal för personer som har beslut om 
boende med särskild service eller korttidsvistelse enligt LSS. I initiativärendet yrkas: 
 

 att kommunen snarast tar fram nettokostnaden per mil för resor med bussarna 
respektive med personbilarna och att taxan direkt därefter ändras så att denna 
nettokostnad fördelas mellan de resenärer som deltar i resan, dock med en maxavgift 
på 16 kronor per mil och person om bara en eller några få deltar (alltså som 
nuvarande taxa), samt 

 
 att denna ändrade taxa ska gälla retroaktivt för hela 2018, dvs. att de högt uttagna 

avgifterna ska återbetalas. 
 

Förvaltningen har tittat på kostnaderna för resor på en gruppbostad (som leasar en bil) och 
en servicebostad (som leasar en buss) och kommit fram till att avgiften på 16 kronor/mil inte 
överstiger självkostnaden för verksamheten.  
 
Utredningen visar också på att resor inte ingår i insatserna särskilt boende eller 
korttidsvistelse enligt LSS. Det ingår inte heller i det som anges i 19 § LSS som säger att 
skäliga avgifter får tas ut för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.  
 
Resorna som är aktuella i initiativärendet erbjuds därför med stöd av kommunallagen, även 
om inget formellt beslut har fattats om detta. Däremot har taxan för dessa resor fastställts av 
kommunfullmäktige i budgeten för 2018. För att kommunen ska kunna erbjuda tjänster och 
nyttigheter som de inte är ålagda enligt lag eller annan förordning att utföra, samt ta ut 
avgifter för dessa, behöver vissa principer vara uppfyllda. De som är relevanta för 
utredningen är: allmänt intresse, angelägenhet som inte åligger annan, 
likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.  
 
Utredningen visar att det kan finnas skäl att erbjuda resor till målgruppen på det sätt som 
görs idag, utifrån kommunallagen. För att underlätta för personerna som ingår i målgruppen 
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att uppnå målen med LSS är resorna en tydlig och konkret åtgärd som verksamheten 
erbjuder som kan bidra till sociala aktiviteter, gemenskap, delaktighet och möjlighet att leva 
som andra. Det bedöms därför kunna utgöra ett allmänt intresse i kommunallagens mening, 
och därmed en angelägenhet som kommunen kan ha hand om. 
 
Likställighetsprincipen innebär att det inte utan lagstöd är tillåtet att särbehandla vissa 
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar annat än på objektiv grund. För 
att underlätta för personerna som ingår i målgruppen att uppnå dessa mål är resorna en 
tydlig och konkret åtgärd som verksamheten kan bidra med, och som kan bidra till sociala 
aktiviteter, gemenskap, delaktighet och att leva som andra. Detta kan ses som en objektiv 
grund till att särbehandla gruppen gentemot övriga kommuninvånare. 
  
Som beskrivits tidigare överstiger inte avgifterna verksamheternas självkostnader. I 
förarbetena till kommunallagen framkommer att självkostnadsprincipen syftar på det totala 
avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har således ingen 
betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. 
 
I förarbetena till LSS framkommer att verksamhet enligt denna lag ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. 
Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. I målet att leva som andra 
innebär att en jämförelse görs med andra i samma ålder. Kollektivtrafik är något som 
vanligtvis nyttjas för resor för personer som inte har egen bil. Kollektivtrafiken kostar lika 
mycket per person oavsett hur många som åker med i bussen. Även kommunens färdtjänst 
har taxa per person, oavsett hur många som åker med i fordonet. 
 
Likställighetsprincipen gäller också inom den grupp som särbehandlas gentemot övriga 
kommuninvånare. Det kan finnas personer som på grund av sitt funktionshinder behöver åka 
ensam i en bil. Det skulle innebära att de personerna alltid skulle behöva betala en högre taxa 
än de som klarar av att samåka. Detta kan alltså strida mot likställighetsprincipen. 
 
För att säkerställa likställighetsprincipen, både gentemot andra medlemmar i kommunen och 
intern i målgruppen, bör därför taxan vara per person och inte differentierad. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns skäl att ändra taxan då den är skälig och inte 
överstiger verksamhetens självkostnader. Förvaltningen bedömer också att det är rimligt att 
taxan är samma per person, oavsett hur många som reser med bilen/bussen. Detta för att det 
mest liknar de alternativa transportformerna som ligger närmast tillhands (kollektivtrafik 
och färdtjänst) och för att det ska bli likställt mellan personerna som åker.  
 
Beslutsunderlag 

1 Initiativärende LSS resor 
2 Utredning Initiativärende LSS-resor 

 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
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Initiativärende 6 september 2018

Resor inom verksamhet Funktionsnedsättning kostar enligt gällande taxa i Ulricehamns kommun  
16:- per mil och person som deltar vid resan (för personer över 18 år). Resorna sker med de små-
bussar, för 7-8 passagerare, som kommunen äger och som gruppbostäderna och kortisverksamheten 
därmed har tillgång till. Några gruppbostäder har tillgång till personbilar för sina resor. Även dag-
verksamheterna har tillgång till bussarna, men där tas inte ut någon avgift.

Resorna kan t ex vara ner till stan för promenad utefter sjön, besök på restaurang eller pizzeria, ut-
flykt för att bada, fika på Basta Kvarn eller en dagsutflykt till Borås Djurpark eller Liseberg. Dvs 
det är både kortare och längre utflyktsresor. Och det är den ordinarie omsorgspersonalen som är 
förare, inte inhyrda chaufförer.

Det är personer som fått insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service för funktionshindrade, som 
deltar vid dessa resor. LSS är en rättighetslag och den har som grund att ”främja jämlikhet i lev-
nadsvillkor och full delaktighet i samhället” och den enskilde som fått stöd och insatser enligt denna
lag ska inte belastas med extra kostnader för exv personal.

I §19 i LSS står det: ”Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas 
ut, ….. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.” Det innebär att kommu-
nen inte får tjäna något på de avgifter som tas ut, det är NETTOkostnaden som gäller. Att ta ut hög-
re avgifter än så är alltså inte tillåtet!

Milavgiften på 16:-/mil fakureras enligt ovan nämnda taxa var och en brukare som deltar vid res-
pektive resa. Det ger därmed olika mycket inkomst till kommunen beroende på antalet resenärer, 
medan nettokostnaderna för bussen inte skiljer sig om det är en brukare som åker med eller om bus-
sen/bilen är fullsatt. Detta behöver ändras snarast. Kommunen kan inte vänta till budgetbehand-
lingen för 2019 och den taxebilaga som hör till den och som börjar gälla den 1 januari nästa år. 

Jag yrkar därför att kommunen snarast tar fram nettokostnaden per mil för resor med bussarna res-
pektive med personbilarna och att taxan direkt därefter ändras så att denna nettokostnad fördelas 
mellan de resenärer som deltar i resan, dock med en maxavgift på 16:-/mil och person om bara en 
eller några få deltar (alltså som nuvarande taxa). 

Jag yrkar också att denna ändrade taxa ska gälla retroaktivt för hela 2018, dvs att de för högt uttag-
na avgifterna ska återbetalas.

Cristina Bernevång (KD)
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1 Inledning 
Cristina Bernevång (KD) har lämnat initiativärende till kommunstyrelsen gällande avgifter 
för resor som genomförs med personal för personer som har beslut om boende med särskild 
service eller korttidsvistelse enligt LSS. Hon yrkar: 

 att kommunen snarast tar fram nettokostnaden per mil för resor med bussarna 
respektive med personbilarna och att taxan direkt därefter ändras så att denna 
nettokostnad fördelas mellan de resenärer som deltar i resan, dock med en maxavgift 
på 16 kronor per mil och person om bara en eller några få deltar (alltså som 
nuvarande taxa), samt 

 att denna ändrade taxa ska gälla retroaktivt för hela 2018, dvs. att de högt uttagna 
avgifterna ska återbetalas.  

1.1 Målgruppen 
LSS1 innehåller bestämmelse om insatser för personer som ingår i personkretsen som 
definieras i lagen. Den som har bedömts tillhöra personkretsen kan ha rätt till insatser enligt 
LSS. Två sådana insatser är ”bostad med särskild service för vuxna” och ”korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet”.  

Det är de som ingår i personkretsen och har beslut om någon av dessa två insatser som ingår 
i målgruppen för initiativärendet, och därmed också i utredningen.  

1.2 Tidigare beslut i Ulricehamns kommun 
Det finns inget beslut i Ulricehamns kommun om att kommunen ska ordna resor till 
personer med beslut om särskilt boende eller korttidsvistelse enligt LSS. Däremot har 
kommunfullmäktige beslutat om en taxa för sådana resor i samband med beslut om budget 
2018. Taxan för resor för personer som är över 18 år är 16 kronor per mil, och för personer 
som är under 18 år 12 kronor per mil2. 

 

Boendena hyr/leasar egna bussar och/eller personbilar som används till exempelvis 
utflyktsresor.  

 

 
1 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
2 Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020, Ulricehamns kommun 
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2 Lagstöd för resor och avgifter 

2.1 LSS 
En viktig princip i LSS är att människor inte ska ha mer kostnader på grund av 
funktionshinder. Ett omfattande stödbehov ska inte medföra en lägre levnadsstandard än 
den som gäller för personer som inte har motsvarande behov. Utgångspunkten är därför att 
stöd och service som ges enligt LSS ska vara avgiftsfri. 3  

I beslut om boende med särskild service eller beslut om korttidsvistelse ingår inte resor i 
insatsen och är därför inte en del av omvårdnaden. Om resor hade ingått i insatsen, hade 
kommunen inte haft rätt att ta ut någon avgift för resorna.   

I LSS framkommer vidare att det finns vissa avgifter som kommunen får ta ut, och i 
initiativärendet hänvisas till 19 § LSS där det står att: 

”Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut /…/ 
Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att 
den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.” 

Resor ingår inte heller i det som räknas upp i 19 § LSS (bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter). De omfattas därför heller inte av formuleringen som säger att 
kommunen ska se till att en enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov, 
så kallad maxtaxa.  

Kostnader för resor ska därför betalas av den enskilde.4 

2.2 Annan speciallagstiftning  
Det finns inte reglerat i någon annan speciallagstiftning, exempelvis lag om vissa kommunala 
befogenheter, som ger kommunen möjlighet att ordna med resor åt målgruppen. 

2.3 Kommunallagen 
I och med att resor inte ingår i insatserna i LSS eller i det som framkommer i 19 § LSS, och 
heller inte enligt någon annan speciallagstiftning, är det med stöd av kommunallagen som en 
sådan service kan erbjudas. Det är även med stöd av kommunallagen som en avgift kan tas 
ut. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige, som gjordes senast inför budget 2018.  

I kommunallagen står att kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
medlemmar.5 Kommunen får också ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller.6  

 
3 Prop. 1992/93:159 
4 Bestämmelser om avgifter mm enligt LSS, SKL 1994-02-28 
5 2 kap 1 § kommunallagen 
6 2 kap 5 § kommunallagen 
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För att kommunen ska få erbjuda ”tjänster och nyttigheter” som inte följer av speciallag eller 
annan förordning, samt ta ut avgifter för dessa, måste vissa principer enligt kommunallagen 
vara uppfyllda. Några av dessa, som är relevanta för ärendet, beskrivs nedan. 

2.3.1 Allmänt intresse 
Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens eller landstingets område och deras medlemmar.7 
Allmänintresset bedöms ytterst i utgångspunkten om det är lämpligt, ändamålsenligt och 
skäligt att kommunen eller landstinget befattar sig med angelägenheten. Om det med hänsyn 
till arten av ett visst ändamål anses vara ett allmänt intresse att en kommun främjar ett visst 
ändamål, är de berättigade till detta, även om åtgärderna bara kommer en mindre del av 
kommunens medlemmar direkt till godo.8  

Analys och slutsats 
Målgruppen som är aktuell kan ha svårigheter att resa på egen hand, både i kollektivtrafik 
och med färdtjänst, och med eller utan ledsagare/följeslagare. De har beslut om insatser 
enligt LSS som är en rättighetslag och där det i förarbetena tydligt framgår att verksamhet 
enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för 
de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som 
andra.9 

För att underlätta för personerna som ingår i målgruppen att uppnå dessa mål är resorna en 
tydlig och konkret åtgärd som verksamheten erbjuder som kan bidra till sociala aktiviteter, 
gemenskap, delaktighet och möjlighet att leva som andra. Det bedöms därför kunna utgöra 
ett allmänt intresse i kommunallagens mening, och därmed en angelägenhet som 
kommunen kan ha hand om.  

Det ligger också i linje med vad som framkommer i kommunens politiskt antagna 
styrdokument där det stå att ”Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt 
delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet”10 och ”Alla har 
lika rätt till, och skall ges förutsättningar, att delta i och tillgodogöra sig utbudet av 
fritidsaktiviteter i kommunen.”11 

2.3.2 Angelägenhet som åligger annan 
Kommuner och landsting får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en 
annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om.12 Vad som avses 
med begreppet ”någon annan” framgår inte av förarbetena, men den vanligaste tolkningen är 
att uttrycket är relaterat till övrig offentlig sektor och inte till det privata näringslivet. 
Exempel på ”någon annan” torde dock även kunna vara andra offentliga organ än 
myndigheter, som till exempel arbetslöshetskassorna och vissa bolag som Apoteket AB.13 

 
7 2 kap 1 § kommunallagen 
8 SOU 2007:72 
9 Prop. 1992/93:159 
10 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017-2018 
11 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2012-2016 
12 2 kap 2 § kommunallagen 
13 SOU 2007:72 
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Att erbjuda resor till personer inom målgruppen är inte ett lagstadgat uppdrag som 
kommunen har. Ansvar för resor mot avgift har istället lokaltrafiken (Västtrafik), färdtjänst 
(efter myndighetsbeslut) och reguljär taxi.  

Analys och slutsats 
Det är inte enbart en annan huvudman som har ansvar för resor mot avgift. Eftersom ”någon 
annan” har definierats som att inte vara privata företag bedöms det inte föreligga något 
hinder utifrån denna princip i kommunallagen att kommunen själv hanterar de resor som är 
aktuella i denna utredning.  

2.3.3 Likställighetsprincipen 
Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat.14 Kommunallagens likställighetsprincip tar sikte på relationerna mellan 
kommunen eller landstinget och dess medlemmar. Enligt likställighetsprincipen ska 
kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. Principen innebär att det inte utan lagstöd är tillåtet att särbehandla vissa 
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar annat än på objektiv grund. 

Analys och slutsats 
Att erbjuda resor till en viss del av kommunens medlemmar på det sätt som görs inom LSS 
skulle kunna bryta mot likställighetsprincipen. Det finns inget lagstöd för att särbehandla 
målgruppen. Men däremot kan det finns objektiv grund för att särbehandla gruppen 
gentemot övriga medlemmar.  

Övriga medlemmar i kommunen 
Som beskrivits tidigare är det en målgrupp som kan ha svårigheter att resa på egen hand, 
både i kollektivtrafik och med färdtjänst, med eller utan ledsagar/följeslagare. De har beslut 
om insatser enligt LSS som är en rättighetslag och där det i förarbetena tydligt framgår att 
verksamhet enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra. 15 

För att underlätta för personerna som ingår i målgruppen att uppnå dessa mål är resorna en 
tydlig och konkret åtgärd som verksamheten kan bidra med, och som kan bidra till sociala 
aktiviteter, gemenskap, delaktighet och att leva som andra. Detta kan ses som en objektiv 
grund till att särbehandla gruppen gentemot övriga kommuninvånare.  

Internt inom målgruppen 
Det kan finnas boenden som har fler personer som har större behov av att kunna få resor 
erbjudna av verksamheten, det vill säga som har större svårigheter att resa med 
kollektivtrafik eller färdtjänst, även om ledsagare/följeslagare. Det finns även boenden som 
har personer som lättare kan klara att resa själva med lokaltrafik eller med färdtjänst, med 
eller utan ledsagare och som därmed inte har samma behov av de resor som verksamheten 

 
14 2 kap 3 § kommunallagen 
15 Prop. 1992/93:159 
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erbjuder får att nå upp till målen i LSS. Men för att inte bryta mot likställighetsprincipen bör 
då alla inom målgruppen ha rätt till sådana resor.  

2.3.4 Avgifter och självkostnadsprincipen 
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller.16 Avgifterna får inte vara högre än vad som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.17  

Principen innebär inget hinder mot att kommunen sätter priser som understiger de faktiska 
kostnaderna för verksamheten, dvs. att verksamheten subventioneras med skattemedel. 
Självkostnadsprincipen innebär inte heller att avgifterna aldrig får överstiga kostnaderna. 
Det totala avgiftsuttaget får dock inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten 
under en längre tid. 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i 
det enskilda fallet har således ingen betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen 
om inte lagstöd finns för något annat. I allmänhet kan sägas att i princip samtliga kostnader 
som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt bör 
kunna läggas till grund för självkostnadsberäkningen. Kostnaderna för flera verksamheter får 
däremot inte läggas till grund för självkostnadsberäkningen.  

Förvaltningen har undersökt kostnaderna respektive intäkterna från avgifterna på en 
gruppbostad och en servicebostad i kommunen. Det ena boendet (serviceboendet) leasar en 
buss och det andra (gruppboendet) leasar en personbil.  Det faktiska utfallet under perioden 
januari till augusti ser ut som följer: 

Periodbudget utfall januari – augusti 2018 

 Kostnad 
drivmedel 

Kostnad 
hyra/leasing 

Totalt Intäkt från 
avgift  

Gruppbostad 
(personbil) 

7 400 31 900 39 200 38 700 

Servicebostad 
(buss) 

6 700 46 400 53 100 26 700 

 

Under perioden har avgiften uppgått nästan till självkostnadspriset vad gäller gruppbostaden 
(98,7 procent av självkostnadspriset). För servicebostaden uppgår avgifterna till 50 procent 
av självkostnadspriset. Sammanlagt blir resultatet av utfallet perioden januari – augusti 2018 
ca 71 procent av självkostnadspriset.  

 
16 2 kap 5 § kommunallagen 
17 2 kap 6 § kommunallagen 
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Analys och slutsats  
Ulricehamns kommun tar därmed inte ut en högre taxa än självkostnadspriset för resor. 
Periodutfallet för gruppbostaden ligger nära självkostnadspriset.  

Det finns inget som hindrar att kommunen tar ut en lägre avgift än självkostnaden, vilket är 
fallet enligt ovanstående beräkningar. Kostnaderna för resorna subventioneras därmed delvis 
med skattemedel.  

2.3.5 Likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen 
I initiativärendet yrkas att nettokostnaden fördelas mellan de resenärer som deltar i resan. I 
förarbetena till kommunallagen framkommer att självkostnadsprincipen syftar på det totala 
avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har således ingen 
betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen.  

Analys och slutsats 
I förarbetena till LSS framkommer som beskrivits innan att verksamhet enligt denna lag ska 
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som 
omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 18 I målet 
att leva som andra innebär att en jämförelse görs med andra i samma ålder19. Kollektivtrafik 
är något som vanligtvis nyttjas för resor för personer som inte har egen bil. Kollektivtrafiken 
kostar lika mycket per person oavsett hur många som åker med i bussen. Åker man taxi delas 
kostnaderna på de som åker med i bilen. Att åka taxi till fritidssysselsättning eller på utflykter 
bedöms dock inte var det normalt förekommande.  

Även kommunens färdtjänst har taxa per person, oavsett hur många som åker med i 
fordonet.  

Likställighetsprincipen gäller också inom den grupp som särbehandlas gentemot övriga 
kommuninvånare. Det kan finnas personer som på grund av sitt funktionshinder behöver åka 
ensam i en bil. Det skulle innebära att de personerna alltid skulle behöva betala en högre taxa 
än de som klarar av att samåka. Detta kan alltså strida mot likställighetsprincipen.  

För att säkerställa likställighetsprincipen, både gentemot andra medlemmar i kommunen och 
intern i målgruppen, bör därför taxan vara per person och inte differentierad.  

2.4 Konkurrenslagstiftningen 
Reglerna om konkurrensbegränsad säljverksamhet gäller för stat, kommun och landsting och 
regleras i konkurrenslagen20. Lagen innebär att domstol kan förbjuda staten, kommuner och 
landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen.  

Analys och slutsats 
I det aktuella fallet som gäller resor är kommunen inne på samma marknad som bland annat 
taxi (både reguljär och färdtjänst) samt kollektivtrafiken. Dock utgör andelen resor och 

 
18 Prop. 1992/93:159 
19 Socialstyrelsens Handbok Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
20 3 kap 27 § konkurrenslagen (2008:579) 
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resenärer en så pass liten del av den totala marknaden i kommunen att det inte bedöms 
utgöra en konkurrensbegränsning att erbjuda resor till målgruppen21.  

3 Slutsats 
Förvaltningens undersökning visar att avgifterna inte överstiger verksamhetens 
självkostnader. En del av resorna är därmed skattefinansierade.  

Taxan på 16 kronor per mil bedöms vara rimlig med hänsyn tagen till självkostnadsprincipen.  

Att varje person betalar samma avgift bedöms vara att föredra med hänsyn till 
likställighetsprincipen. Det blir också mer likt hur avgifter hanteras vid övriga 
transportmedel som skulle kunna vara aktuella, exempelvis kollektivtrafik och färdtjänst. 

Initiativärendets yrkande berör en liten del av hela avgiftshanteringen och frågan om taxor 
för dessa resor är dock betydligt större än så. För det första behöver kommunen ta ställning 
till om det finns lagstöd för att erbjuda sådana resor och, i sådana fall ta ut avgift för dessa. 
Och därefter om taxorna är lagliga, det vill säga inte överstiger självkostnadsprincipen.  

Av utredningen framkommer att det inte finns stöd i LSS att erbjuda resor, och därmed heller 
inte att ta ut avgift för dessa. Det finns heller ingen annan speciallagstiftning som ger 
kommunen rätt att tillhandahålla resor för målgruppen.  

För att kunna erbjuda resor till målgruppen måste kommunen då ha stöd i kommunallagen. 
Bedömningen är att sådana resor kan erbjudas utan att bryta mot några principer i 
kommunallagen, och inte heller mot konkurrenslagen. Däremot behöver 
likställighetsprincipen beaktas både gentemot övriga kommunmedlemmar samt inom 
målgruppen. 

  

 
21 Se till exempel Marknadsdomstolens dom 2016-02-15, mål nr A4/14 
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Revidering av riktlinje för anhörigstöd 
Dnr 2018/612 
 
 
Sammanfattning 
Den 25 november 2015 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för anhörigstöd. 
Riktlinjerna gäller till och med 2018. Förvaltningen har med anledning av detta reviderat 
riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och med 1 januari 2019.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-29 från socialchef 
2 Riktlinje om anhörigstöd 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Den reviderade riktlinjen om anhörigstöd antas. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-29 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinje för 
anhörigstöd 
Diarienummer 2018/612, löpnummer 3950/2018 
 
Sammanfattning 
Den 25 november 2015 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för anhörigstöd. 
Riktlinjerna gäller till och med 2018. Förvaltningen har med anledning av detta reviderat 
riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och med 1 januari 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade riktlinjen om anhörigstöd antas. 
 
 
Ärendet 
Den 25 november 2015 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för anhörigstöd. 
Riktlinjerna gäller till och med 2018. Förvaltningen har med anledning av detta reviderat 
riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och med 1 januari 2019.  
 
De ändringar som har gjorts i riktlinjen är till stor del av redaktionell karaktär. Bland annat 
har mål och syfte omformulerats något för att det ska bli en bättre struktur, beskrivningen av 
anhörigsamordnarens roll har ändrats, samt att kapitlen om ”Handläggare inom 
socialtjänsten” och ” Övrig personal inom kommunens verksamheter” har tagits bort och 
ersatts med ett kapitel om ”Personal inom kommunens verksamheter”. 
 
Socialstyrelsen har uppdaterat sin vägledning om anhörigstöd och ändringar i riktlinjen har 
gjorts för att anpassas till den.  
 
I den reviderade riktlinjen tydliggörs att det övergripande arbetet med anhörigstöd ska gälla 
för alla, oavsett ålder, kön eller närståendes diagnos. Barns situation som anhöriga 
uppmärksammas mer än i den tidigare riktlinjen. Det är också ett större fokus på samverkan, 
både intern och extern.  
 
Under ”Organisation” har en styrgrupp och en intern referensgrupp lagts till. Syftet med det 
är att bättre kunna sprida anhörigperspektivet i verksamheterna. Texten under den sista 
rubriken ” Slutkommentarer” är helt ny. Syftet med texten är att trycka på vikten av att följa 
utvecklingen nationellt, med nya forskningsresultat, mätmetoder med mera, samt regionalt 
då det finns ett stort behov av att utveckla en regional samverkan om anhörigfrågor.  
 
Beslutsunderlag 

1 Riktlinje om anhörigstöd 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Författningshandboken 
 
 
 



  2018/612, 3950/2018 2(2) 

 
Magnus Andersson Maria Winsten 
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1 Bakgrund 
Den 1 juli 2009 förstärktes lagen om anhörigstöd. Propositionen ”2008/09:82 Personer som 
vårdar eller stödjer närstående” låg till grund för skärpningen av Socialtjänstlagen 
(2001:453) 5 kap 10 § till  
 
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder.”  
 
Socialstyrelsens uppdaterade vägledning från 2016 beskriver att kommunens skyldighet att 
erbjuda stöd inte är kopplat till att man vårdar eller stödjer en person med en viss sjukdom 
eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning.  
 
Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 
förhållanden (5 kap. 1 § SoL). Riktlinje för anhörigstöd gäller därför för alla kommunens 
invånare oavsett ålder.  
 
Idag räknar man med att drygt 1,3 miljoner ger någon form av anhörigstöd i Sverige enligt en 
rapport från Socialstyrelsen 2012. Av dessa är ca 900 000 förvärvsarbetande. Olika rapporter 
och undersökningar visar att anhöriga påverkas både ekonomiskt, socialt, psykiskt och fysiskt 
av att ge anhörigstöd. Det är angeläget att förebygga att den anhörige själv utvecklar en egen 
ohälsa och Socialstyrelsen påpekar att den preventiva ansatsen måste vara en utgångpunkt 
för det kommunala anhörigstödet. 
 
Socialstyrelsen skriver i sin vägledning till lagen att stödet till anhöriga ska vara individuellt, 
flexibelt och av god kvalitet. Detta innefattar bland annat att den anhöriges behov identifieras 
och att stödet utformas efter behov och önskemål, att rätt stöd ska ges vid rätt tidpunkt, samt 
att den närstående får insatser av hög kvalitet.  Erkännande, respekt och delaktighet är dock 
det allra viktigaste, enklaste och mest efterfrågade stödet till anhöriga.  

1.1 Begreppsdefinitioner  
Med anhörigstöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och 
socialt underlätta den anhöriges situation. Med anhörig avses den person som på något sätt 
ger omsorg, vård och/eller stöd. Anhörig kan vara t. ex. släkt, vänner, grannar och är inte 
kopplat till om stödet ges sällan eller är mer omfattande. Den som är i behov av hjälp 
benämns närstående.  
 
Stöd till anhöriga kan definieras på olika sätt. Dels som ett direkt stöd till den anhörige, 
t.ex. i form av stödsamtal, samtalsgrupper. Det direkta stödet erbjuds som en service till den 
anhörige, men den anhörige kan även söka stöd för egen del i form av behovsprövade 
insatser. Stöd kan också definieras som ett indirekt stöd, vilket är stöd till den närstående 
utifrån den närståendes behov men som samtidigt underlättar för den anhörige.  
 
Anhörigkonsulent är en person som är anställd för att ha ett övergripande ansvar för 
arbetet med anhörigstöd. Anhörigsamordnare har en mer samordnande funktion inom 
ett specifikt område. Anhörigombud fungerar som ambassadörer ute på arbetsplatser för 
att sprida kunskap och uppmärksamma anhörigas situation.  
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2 Syfte 
Ulricehamns kommuns folkhälsomål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen. Syftet med anhörigstöd i Ulricehamns kommun är att 
genom främjande, förebyggande och stödjande arbete försöka minska anhörigas belastning, 
förebygga ohälsa, förse dem med den kunskap och information de har behov av och inte 
minst att ge dem ett erkännande för den viktiga arbetsinsats de gör. 
  
Riktlinjen för anhörigstöd reglerar det övergripande arbetet med anhörigstöd i kommunen. 
Den är ett stöd för de kommunala verksamheternas interna arbete. Med grund i riktlinjen 
kan man arbeta fram strategier och rutiner som bidrar till att utveckla anhörigstödet på ett 
ändamålsenligt sätt. 

3 Mål 
Målsättningen är att Ulricehamns kommun ska ha ett anhörigstöd som kännetecknas av att  
 

 Anhöriga ska känna sig sedda, lyssnade på och delaktiga.  
 

 Anhöriga ska ses som en viktig resurs som kan bidra med mycket kunskap. 
 

 Anhöriga ska känna till och få information om rätten till stöd på olika sätt, och veta 
vart de kan vända sig för att få stöd.  
 

 Anhörigstödet ska utvecklas utifrån ett evidensbaserat kunskapsunderlag och ska vara 
flexibelt, individuellt anpassat och av god kvalitet. 
 

 Anhörigstödet ska utvecklas i samverkan mellan anhöriga, företrädare för 
frivilligorganisationer, landstinget, vårdcentraler och verksamheter inom kommunen.  
 

 Anhörigstöd ska kunna erbjudas mot alla målgrupper.  
 

 Alla anställda i kommunen ska ha ett anhörigperspektiv så att anhöriga och deras 
behov av stöd uppmärksammas i ett tidigt skede. 

  
 Arbetet med att stödja anhöriga ska integreras i kommunens olika verksamheter för 

att därigenom kunna erbjuda ett lättillgängligt och flexibelt anhörigstöd. 
  

 Barn som anhöriga ska uppmärksammas och synliggöras.  

4 Inriktning och genomförande 
Bestämmelsen i lagen omfattar socialtjänstens hela verksamhet. Alla anställda inom 
kommunens olika verksamheter ska uppmärksamma anhörigas behov av stöd, kunna ge stöd 
eller lotsa vidare. Det arbete som utförs av anhörigkonsulent, anhörigsamordnare och 
anhörigombud är ett komplement, men även en drivkraft till det grundläggande arbete med 
det löpande anhörigstöd som ska förekomma inom kommunens olika verksamheter.  
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4.1 Övergripande inriktning för anhörigstödet i 
Ulricehamns kommun 

 Samlad information om Ulricehamns kommuns anhörigstöd ska finnas på 
kommunens hemsida, i lättillgängliga broschyrer och vid behov på sociala medier. 
 

  Stöd till anhöriga ska ges som service och vid behov även som biståndsbeslut. 
 

 Anhörigperspektivet ska beaktas vid beslut om biståndsbedömda insatser för 
närstående. 
 

 Anhörigperspektivet ska särskilt beaktas vid risk för våld i nära relationer. 
  

 Anhörigstöd ska utvecklas utifrån två fokusområden; att arbeta med 
uppmärksammade behov, samt att arbeta för att nå ut till nya målgrupper. 

 
 Anhörigstöd ska efter behov kunna erbjudas både individuellt och i grupp. 

 
 Anhörigstöd ska i någon form kunna erbjudas mot alla målgrupper. 

  
 Kommunen ska även erbjuda stöd till barn och unga anhöriga. 

  
 Alla anställda inom kommunens olika verksamheter som kommer i kontakt med 

anhöriga ska ha ett anhörigperspektiv och uppmärksamma anhörigas behov, kunna 
ge råd och information samt vid behov vägleda/hänvisa till ytterligare stödkontakt. 
  

 Personal som arbetar med anhörigstöd ska ha tid och kompetens för att kunna arbeta 
med stödet. 
  

 Anhörigkonsulent ska utgöra drivkraften i arbetet med att sprida, informera, utbilda, 
samverka och utveckla stödet till anhöriga. 
  

 Kommunen ska samverka kring anhöriga och närstående, internt och med externa 
parter såsom landsting, vårdcentraler, kyrkor samt olika föreningar och 
intresseorganisationer. 
  

 Anhörigstöd ska ses som en viktig del i kommunens arbete och ges utrymme att 
kunna fortsätta utvecklas. 

4.2 Organisation 

4.2.1 Styrgrupp 
Anhörigstöd berör många av kommunens verksamheter och att utveckla ett bra anhörigstöd 
måste ses som ett kommunövergripande arbete. Styrgrupp för anhörigstöd leds av socialchef 
som i samråd med övriga sektorchefer utser styrgruppens representanter. Styrgruppen 
träffas regelbundet och utvecklar anhörigstödet på en strategisk nivå. 
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4.2.2  Anhörigkonsulent 
Navet i kommunens anhörigstöd är anhörigkonsulenten. Denne ska planera och utveckla 
anhörigstödet för alla målgrupper, initiera utbildning, utveckla informationen till anhöriga 
och lyfta fram förbättringsområden och brister som finns inom socialtjänstens och 
kommunens verksamheter när det gäller anhörigstöd. Vidare ska anhörigkonsulenten 
utveckla samverkan kring anhörigstöd både internt inom kommunen men också med externa 
parter såsom till exempel landsting, vårdcentraler, kyrkan, intresseföreningar, 
studieförbund.  
 
Anhörigkonsulenten ska också ge råd, stöd och information till anhöriga, leda anhörig-
grupper samt utbilda och handleda personal inom socialtjänsten och andra verksamheter 
som berörs, gällande anhörigperspektiv och anhörigfrågor.  

4.2.3 Anhörigsamordnare 
Anhörigsamordnare har en mer samordnande roll inom ett specifikt område. De kan bland 
annat ha som uppgift att leda olika former av anhöriggrupper och vid behov även kunna ha 
enskilda samtal. Även övriga uppgifter när det gäller direkt stöd kan vid behov förekomma.  

4.2.4 Anhörigombud 
Som ett led att förankra anhörigperspektivet i olika verksamheter ska verksamheterna själva 
utse anhörigombud. Dessa har som uppgift att vara ambassadörer och sprida kunskap i syfte 
att uppmärksamma anhörigas situation.  

4.2.5 Intern referensgrupp 
Anhörigstödets interna referensgrupp består av representanter från verksamheter inom 
Sektor välfärd, samt andra viktiga verksamhetsområden som exempelvis Centrala elevhälsan, 
Folkhälsan, Familjecentralen och Kultur och fritid. Styrgruppen för anhörigstöd har beslutat 
om ett uppdrag till Interna referensgruppen att samverka för ett gemensamt 
utvecklingsarbete inom anhörigstöd.  

4.2.6 Personal inom kommunens verksamheter 
Många olika verksamheter inom kommunen berörs vad gäller anhörigperspektivet och det är 
av stor vikt för anhöriga att den närstående får bra stöd och hjälp. Till exempel berörs särskilt 
personal inom de verksamheter som handlägger närståendes ärenden och de verksamheter 
som utför insatser gällande den närstående. Även personal på skolor och elevhälsan, samt 
kultur- och fritidsverksamheten berörs.  
 
All personal inom kommunen som kommer i kontakt med anhöriga ska uppmärksamma 
anhöriga, bemöta dem på ett bra och respektfullt sätt, samarbeta med dem, samt ha kunskap 
och kunna lotsa anhöriga till rätt insats/personer inom kommunen.   

4.3 Insatser 
Anhöriga är inte enligt lagen skyldiga att stödja/hjälpa närstående och vad man som anhörig 
kan, vill eller orkar varierar. Hur man som anhörig påverkas av situationen och behovet av 
stöd förändras över tid. Anhörigstöd är också mångfacetterat och vad för stöd som behövs 
kan variera i varje enskilt fall. Vilket stöd som är bäst gällande anhöriga och närstående blir 
därför individuellt. Stöd kan innefatta information och kunskap, stöd i vardagen, socialt stöd 
eller hjälp med samordning av insatser. Anhörigstöd ges i form av direkt stöd till anhöriga 
eller som ett indirekt stöd genom insatser till den närstående.  
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4.3.1 Direkt stöd 
Anhöriga ska erbjudas direkt stöd som en service. Grunden för arbetet ska dels vara att 
erbjuda stöd till de anhöriga som uppmärksammats och uttrycker ett behov av stöd, dels att 
erbjuda generellt eller riktat stöd för att nå ut till nya målgrupper. Direkt stöd kan vara 
enskilda samtal eller olika former av samtalsgrupper, men även föreläsningar, utbildning, 
anhörigdagar och olika former av må-bra-aktiviteter.  
 
Det direkta stödet ska kunna erbjudas mot alla målgrupper oavsett den anhöriges ålder, kön, 
eller etniska tillhörighet. Det ska inte heller spela någon roll vad den närstående har för 
diagnos eller insatser. Visst stöd kan erbjudas i samverkan med andra kommuner eller 
externa aktörer.  
 
Anhöriga kan vid behov också ansöka om individuellt biståndsbedömt stöd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap 1 §.  

4.3.2 Indirekt stöd 
Inom SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om särskild service) finns olika former av stöd 
som riktar sig till den närstående och som samtidigt kan utgöra en viktig del i den hjälp och 
stöd som den anhörige kan behöva. Ansökan görs av den närstående och den närstående är 
den som får beslutet. Under handläggningen av ett ärende ska anhörigperspektivet alltid 
beaktas.  
 
Det kan handla om avlösning, ledsagning, hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd, 
kontaktfamilj, kontaktperson, familjebehandlare, korttidsboende enligt SoL eller 
korttidsvistelse utanför egna hemmet enligt LSS.  
 
Vissa former av stöd kan endast ansökas om man är sammanboende med den närstående. 
Detta kan exempelvis vara avlösning, växelvård eller korttid. 
  
Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt och dokumentationsstruktur som 
omfattar handläggning, genomförande och uppföljning i arbetet med en individ. Detta 
system kan även användas för att identifiera och konkretisera anhörigas behov av stöd. 

4.3.3 Övrigt stöd 
Det finns flera olika kommunala aktiviteter och insatser som kan underlätta den anhöriges 
situation. Det kan exempelvis vara möjligheter för funktionsnedsatta att delta i 
fritidsaktiviteter med god tillgänglighet, det kan vara föräldrastödsgrupper för särskilda 
målgrupper eller möjlighet att ha utökad tid på förskola/fritidsverksamhet för föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning.   

4.4 Anhörigperspektiv 
En förutsättning för att kunna erbjuda anhöriga stöd är en organisation som har ett 
anhörigperspektiv. Verksamheterna behöver vara lyhörda för anhörigas behov och 
uppmärksamma att människor utgör delar i ett system eller nätverk av relationer, som 
formas under livets gång. Medlemmarna i en familj påverkas om det finns en närstående med 
sjukdom eller funktionsnedsättning och som är i behov av vård eller omsorg, vilket innebär 
att man vid arbete med individen även behöver se till dennes sociala sammanhang.  
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Med anhörigperspektiv avses enligt regeringens proposition 2008/09:82 att socialtjänsten 
ska:  
 
• Samverka med anhöriga. 
  
• Erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningen. 
  
• Ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid bedömning av behov och i utförandet. 
 
• Utreda anhörigas behov och informera om kommunens stöd. 
  
• Hålla regelbundna kontakter och följa upp stödinsatserna. 
  
• Se till att socialtjänsten och sjukvården samverkar.  
 
Och att all personal som möter anhöriga ska:  
 
• uppmärksamma dem 
  
• bemöta dem på ett respektfullt sätt, och  
 
• samarbeta med dem  
 
Anhörigperspektivet ska kontinuerligt arbetas med/informeras om i kommunens olika 
verksamheter, främst bland de som på något sätt möter anhöriga i sina verksamheter. Ett sätt 
att göra detta är att använda sig av anhörigombud, som får verka som ambassadörer ute på 
arbetsplatser för att sprida kunskap och uppmärksamma anhörigas situation. Det är dock 
viktigt att anhörigperspektivet är förankrat i alla nivåer och i detta har styrgruppen en viktig 
strategisk uppgift. 

4.5 Samverkan 
Både i förarbeten till lagen och i vägledningen från Socialstyrelsen betonar man vikten av 
samverkan. Socialstyrelsen skriver i olika rapporter att samverkan är något som kommuner 
behöver utveckla. Många anhöriga fungerar idag som koordinatorer, då samverkan mellan 
olika instanser inte fungerar tillfredställande. En del i anhörigstödet ska vara att verka för att 
få till bra samverkan med olika parter, både internt och externt och också kunna fungera som 
stöd i samordningsprocessen för de anhöriga.  
 
Även intern samverkan ska ske och vid behov utvecklas med berörda parter inom 
kommunen. En del i arbetet med samverkan är att se i vilka olika former samverkan finns 
och bör finnas. Det ska också finnas rutiner och planer för vem som ska ansvara för 
samverkan på olika plan och med olika samverkanspartner. Samverkan behöver också drivas 
på olika organisatoriska nivåer.  En viktig del i anhörigstödet är också att samverka kring de 
olika former av stöd som finns i kommunen, som till exempel föräldrastöd och 
missbruksvård. Detta så att de olika formerna av stöd bildar en helhet.  
 
Samverkan bör ske med landsting, vårdcentraler, föreningar, externa intresseorganisationer, 
kyrkor, studieförbund och också kontinuerligt utvecklas. Man ska också i samverkan med 
anhöriga fortsätta att utveckla stödet, så att det blir flexibelt, individuellt och av god kvalitet. 
Detta kan ske genom fortsatt arbete med Anhörigrådet som startats upp som en extern 
referensgrupp. Anhörigrådet möjliggör för anhöriga att vara delaktiga i utvecklingen av 
anhörigstödet, samt för föreningar att i anhörigfrågor samverka både med kommunen och 
varandra. 



 
 
 
 

10

 
Att samverka med andra kommuner och externa parter ska också vara en viktig del och där 
även samverkan kring konkreta insatser för anhöriga kan förekomma.  

4.6 Information 
Kommunen är skyldig att informera anhöriga om rätten till stöd och vilket stöd som kan 
erbjudas. Information ska vid behov kunna ges på olika sätt och olika språk. Kommunen ska 
också ha en uppsökande verksamhet för att sprida information och nå ut till anhöriga. 

4.7 Dokument 
Riktlinje för anhörigstöd reglerar det övergripande arbetet med anhörigstöd. För att 
tydliggöra hur arbetet med anhörigstöd ska bedrivas inom olika verksamheter, kan man 
behöva upprätta olika verksamhetsspecifika rutiner. Både förvaltnings- och 
kommunövergripande rutiner ska vara kända av all berörd personal. Det ska också vara 
tydligt vem som ansvarar för olika rutiner och vem som har ett övergripande ansvar.  

5 Uppföljning/utvärdering 

5.1 Övergripande  
Arbetet med anhörigstöd ska kontinuerligt följas upp och utvärderas, för att säkerställa att 
lagen följs i rätt utsträckning och att anhörigstödet håller en god kvalitet. Kvaliteten ska 
utvecklas i linje med Socialstyrelsens vägledning, samt med hänsyn till nationella riktlinjer 
och strategier för anhörigstöd. Kommunens riktlinjer och rutiner ska följas upp och revideras 
vid behov.  

5.2 Ansvar 
Ansvaret för att följa upp och utvärdera anhörigstöd ska ligga på anhörigkonsulent och 
styrgrupp. Respektive verksamhetschef ansvarar för uppföljning av anhörigstöd inom dennes 
verksamhet. 
 
Riktlinjen för anhörigstöd är giltig i högst fyra år eller revideras vid behov av 
anhörigkonsulent i samråd med styrgrupp och referensgrupper.  

6 Slutkommentarer  
Det är viktigt att anhörigstödet fortsätter att utvecklas utifrån uppmärksammade lokala 
behov, men också utifrån en utarbetad modell för kunskapsstyrning (Socialstyrelsen) där 
man inhämtar kunskap från anhöriga, professionella och aktuell forskning. Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga (NKA) har tagit fram en Nationell anhörigstrategi och 
kommunens arbete med anhörigstöd bör också ligga i linje med detta.  
 
Riksrevisionen har i sin granskning av stödet till anhöriga omsorgsgivare kommit fram till att 
det finns mycket kvar att utveckla. De har rekommenderat regeringen att överväga ett 
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förtydligande av lagstiftningen, men pekar samtidigt på konkreta utvecklingsområden 
gällande kommunernas anhörigstöd, framför allt avseende att intentionerna om ett 
individualiserat, flexibelt och kvalitativt stöd måste uppnås. Riksrevisionen framhåller också 
att anhöriga ska erbjudas stöd på lika villkor i och mellan kommuner.  
 
NKA har på uppdrag av Socialdepartementet arbetat fram en Nationell anhörigstrategi med 
konkreta förslag. Strategin har som utgångspunkt att anhöriga ska ha samma möjligheter 
som andra medborgare ur ett livsloppsperspektiv. Det innebär att anhöriga ska: 
 

 Ha valfrihet att bestämma om de vill ta på sig en anhörigvårdarroll 
 Ha samma möjligheter till utbildning, arbete och social delaktighet 
 Ha samma möjligheter till anhörigstöd oberoende av kön, etnisk tillhörighet, 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Den nationella anhörigstrategin innefattar förslag för att säkra finansiell och social trygghet, 
balans mellan förvärvsarbete och vård av närstående, förebyggande åtgärder för att motverka 
ohälsa hos anhöriga, anhöriga som samverkanspartners inom vård och omsorg, utbildning av 
personal inom kommun och landsting, utbildning och träning för anhöriga och validering av 
anhörigas färdigheter, e-tjänster och välfärdsteknologi som anhörigstöd, möta anhörigas 
behov och utveckla ett evidensbaserat anhörigstöd, samverkan mellan kommun och 
landsting, samt att säkra barnrättsperspektivet utifrån barn och unga som anhöriga. Rapport 
om Nationell anhörigstrategi kommer att färdigställas under hösten 2018 och ska därefter 
återkopplas till regeringen.  
 
Då det på nationell nivå bedrivs ett omfattande arbete med att verka för ett anhörigvänligt 
samhälle, är det viktigt att man på lokal nivå följer den nationella utvecklingen.  
 
Det finns också regionala exempel från olika län där man arbetat fram samverkan mellan 
kommuner och landsting. Ett exempel på detta är Södermanlands län där man gemensamt 
och med hjälp av FoU arbetat fram och beslutat om en länsgemensam strategi.  
 
I Boråsregionen har Nätverket för förvaltningschefer i Borås kommunalförbund beslutat om 
ett uppdrag till Boråsregionens Nätverk för Anhörigstöd (BorNA), om att fungera som en 
gemensam plattform för utvecklingsarbete kring anhörigstöd. BorNA har etablerat en 
kontakt med FoU Sjuhärad för att gemensamt se över, tydliggöra och utveckla kommunernas 
anhörigstöd och utifrån de kommunala förutsättningarna utarbeta några konkreta strategier 
för att kunna följa upp det lokala arbetet och länka ihop det med den nationella utvecklingen.  
 
Ur ett livsloppsperspektiv är vi sannolikt alla anhöriga någon gång under en kortare eller 
längre tidsperiod och under större eller mindre omfattning. Alla anhöriga ser sig inte som 
anhöriga och alla anhöriga ser sig inte heller vara i behov av stöd. Det är dock viktigt att 
anhöriga erhåller adekvat information om att det finns anhörigstöd i olika former, samt att 
kommunen arbetar med den preventiva ansatsen och utifrån Socialstyrelsens vägledning 
vidareutvecklar ett individuellt, flexibelt anhörigstöd av god kvalitet.  
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Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 
äldre 
Dnr 2018/613 
 
 
Sammanfattning 
Riksdagen fattade 2018-05-23 beslut om att göra ändringar i socialtjänstlagen (SoL) som ger 
kommuner möjlighet att bevilja hemtjänstinsatser utan en individuell behovsprövning. 
Kommunen måste då ta fram riktlinjer som tar ställning till vilken ålder som ska gälla, vilka 
insatser som ska ingå samt i vilken omfattning insatserna ska erbjudas.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-01 från socialchef 
2 Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjen om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre antas och Ulricehamns 
kommun inför förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre från och med 1 september 
2019. 
 
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre införs på prov under 1 år och en 
utvärdering ska presenteras till kommunstyrelsen senast september 2020 med förslag på 
fortsatt hantering.  
 
Taxan fastställs till socialstyrelsens maxtaxa/8,69.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-01 

Tjänsteskrivelse Riktlinje förenklat beslutsfattande 
om hemtjänst för äldre 
Diarienummer 2018/613, löpnummer 3637/2018 
 
Sammanfattning 
Riksdagen fattade 2018-05-23 beslut om att göra ändringar i socialtjänstlagen (SoL) som ger 
kommuner möjlighet att bevilja hemtjänstinsatser utan en individuell behovsprövning. 
Kommunen måste då ta fram riktlinjer som tar ställning till vilken ålder som ska gälla, vilka 
insatser som ska ingå samt i vilken omfattning insatserna ska erbjudas.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjen om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre antas och Ulricehamns 
kommun inför förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre från och med 1 september 
2019. 
 
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre införs på prov under 1 år och en 
utvärdering ska presenteras till kommunstyrelsen senast september 2020 med förslag på 
fortsatt hantering.  
 
Taxan fastställs till socialstyrelsens maxtaxa/8,69.  
 
 
Ärendet 
Riksdagen fattade 2018-05-23 beslut om att göra ändringar i socialtjänstlagen (SoL) som ger 
kommuner möjlighet att bevilja hemtjänstinsatser utan en individuell behovsprövning. 
Kommunen måste då ta fram riktlinjer som tar ställning till vilken ålder som ska gälla, vilka 
insatser som ska ingå samt i vilken omfattning insatserna ska erbjudas.  
 
I Ulricehamns kommun föreslås att förenklat beslutsfattande om hemtjänst erbjuds till 
kvinnor och män som är 67 år eller äldre. De insatser som kan erbjudas är personlig 
omvårdnad och serviceinsatser. Städ föreslås inte ingå då det inte utförs i kommunal regi 
utan enbart av externa utförare. Matdistribution och trygghetslarm föreslås också ingå i 
förenklat beslutsfattande om hemtjänst. Omfattningen föreslås bli 8,69 timmar per månad, 
vilket motsvarar ca 2 timmar per vecka.  
 
De utförare den enskilde kan välja på föreslås vara utförare som både utför serviceinsatser 
och omvårdnadsinsatser. I dagsläget är det kommunen och Attendo som gör detta.  
 
Taxan föreslås utgå från det fastställda timantalet (8,69 timmar per månad) med hänsyn 
tagen till den maxtaxa som fastställs årligen av Socialstyrelsen. Taxan räknas ut genom att 
man tar årets maxtaxa och dividerar med 8,69. Taxan revideras årligen utifrån den nya 
fastställda maxtaxan. För 2018 skulle taxan för förenklat beslutsfattande om hemtjänst bli 
235 kr/timme (maxtaxa 2018: 2 044 kr/8,69 = 235). 
 
Lagförslaget har presenterats på det kommunala pensionärsrådet (KPR) som har getts 
möjlighet att lämna synpunkter, förslag och medskick. Dessa har beaktats i arbetet med 
framtagande av förslag till riktlinjer.   
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Riktlinjen förslås gälla från och med 1 september 2019. Detta med anledning av att 
organisationen behöver tid för att förbereda sig. Arbetet med heltid som norm pågår och tar 
mycket tid och resurser från verksamheten just nu. Informationsmaterial behöver tas fram, 
hemsidor kan behöva uppdateras med mera. Verksamhetssystemet Treserva behöver byggas 
om och anpassas till förenklat beslutsfattande om hemtjänst, samtidigt som andra moduler 
ska införas och implementeras. De första månaderna på året är också statistiktunga och det 
finns då inte utrymme för systemförvaltarna att även bygga om systemet. Nya rutiner 
behöver arbetas fram på både myndighets- och utförarsidan. Erfarenheter från förra året 
visar också att det är svårt att få vikarier under sommaren och att det då kan vara en fördel 
att inte införa detta precis innan semesterperioden, utan hellre avvakta tills efter.  
 
Lagliga konsekvenser 
Riksdagen har möjliggjort för kommunen att införa förenklat beslutsfattande om hemtjänst 
åt äldre och lämnat åt kommunerna att ta fram riktlinjer för detta.  
 
Ålder: Förbud mot diskriminering på grund av ålder regleras i diskrimineringslagen och 
omfattar bland annat socialtjänsten. Detta innebär att kommunen endast kan särbehandla på 
grund av ålder utanför det lagreglerade området om det har ett berättigat syfte och att de 
medel som används är lämpliga för att nå syftet. Det är kommunen som vid en överklagan 
eller anmälan till diskrimineringsombudsmannen ska kunna visa att den ålder som man valt 
är berättigat och lämpligt för att nå syftet med det förenklade beslutsfattandet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den enskilde som har rätt till insatser enligt förenklat beslutsfattande om hemtjänst omfattas 
också av maxtaxan och högkostnadsskydd. Hur mycket den enskilde får betala beror därför 
på vilken betalningsförmåga han eller hon har. En brukare som beviljas insatser enligt 
förenklat beslutsfattande om hemtjänst med 8,69 timmar per månad får som mest betala 
2 044 kronor (maxtaxa). Om samma insatser hade beviljats enligt 4 kap 1 § SoL hade 
personen fått betala 775 kronor om det var dagliga insatser eller 500 kronor om det inte är 
dagliga insatser, enligt taxan som beslutades av kommunfullmäktige för 2018. Det blir alltså 
1 269 kr/1 544 kr dyrare om insatsen beviljas enligt 4 kap 2 a § SoL jämfört med om den 
beviljas enligt 4 kap 1 § SoL 
 
Vad kostnaden kommer att bli för kommunen är svåra att uppskatta. Varje timma som 
beviljas kostar beställaren (myndighetssidan) 402 kr om det är internt och 445 kr om det är 
en extern utförare. Om 10 ärende beviljas á 8,69 timmar per månad och år både internt och 
externt, dvs totalt 20 ärenden på totalt 2 086 timmar skulle kostnaden för beställaren bli 
883 252 kronor.  
 
De avgifter som kommunen får in via avgifter för hemtjänst beviljad enligt 4. Kap 1 § SoL 
motsvarar ca 2,7 % av den totala kostnaden för hemtjänst. Intäkterna för avgifterna enligt 4 
kap. 2 a § SoL kommer att ligga på ungefär samma nivå.  
  
Beslutsunderlag 

1 Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Författningshandboken   
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
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1 Bakgrund 
Riksdagen fattade den 23 maj 2018 beslut om att göra ändringar i socialtjänstlagen (SoL). En 
ny lagparagraf lades till, 4 kap 2 a §, som ger kommunen möjlighet att bevilja 
hemtjänstinsatser utan en individuell behovsprövning. I förarbetarna framkommer att syftet 
är att ge de kommuner som önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom 
äldreomsorg på ett enklare sätt med större utrymme för delaktighet och självbestämmande. 
Regeringen ser det som angeläget att stärka självbestämmande, delaktighet och 
medinflytande för äldre kvinnor och män när det gäller insatsernas utförande och den 
löpande uppföljningen.  

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Med anledning av ändringen är det nu möjligt för 
kommuner att erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. Ett 
sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om i vilken 
utsträckning han eller hon kan påverka utförandet av insatserna, på vilket sätt kommunen 
följer upp insatserna och rätten att alltid kunna söka bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.  

Det är upp till varje kommun att välja om de vill använda sig av förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst, samt att då ta fram riktlinjer för vad som ska gälla inom kommunen. Riktlinjerna 
behöver ta ställning till vilken ålder som ska gälla för att kunna bevilja hemtjänst utan 
föregående behovsprövning, vilka insatser som ska ingå samt i vilken utsträckning insatserna 
ska erbjudas.  

2 Syfte 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra Ulricehamns kommuns hantering av förenklat 
beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Riktlinjen styr vilka som omfattas av möjligheten att 
få hemtjänst utan föregående behovsprövning, vilka insatser som ingår samt i vilken 
omfattning. 

3 Förenklat beslutsfattande i 
Ulricehamns kommun 

3.1 Ålder 
I Ulricehamns kommun ska kvinnor och män som är 67 år eller äldre omfattas av förenklat 
beslutsfattande om hemtjänst.  

I förarbetena framkommer att ett syfte med att införa hemtjänst utan föregående 
behovsprövning är att kunna komma in med insatser tidigare än vad som sker idag. På så sätt 
är förhoppningen att kunna skjuta fram behovet av mer omfattande stöd och hjälp. Två andra 
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viktiga aspekter är anhörigperspektivet och jämställdhetsperspektivet där man ser att 
anhöriga, framförallt kvinnor, drar ett tungt lass för att ta hand om sina anhöriga innan man 
vänder sig till socialtjänsten för hjälp. 

Förbud mot diskriminering på grund av ålder regleras i diskrimineringslagen och omfattar 
bland annat socialtjänsten. Detta innebär att kommunen endast kan särbehandla på grund av 
ålder utanför det lagreglerade området om det har ett berättigat syfte och att de medel som 
används är lämpliga för att nå syftet. 

Hänsynstagande till ålder måste i vissa fall anses befogat, bland annat mot bakgrund av att 
behovet av skydd, stöd och omsorg i regel skiljer sig åt beroende på vilken ålder man befinner 
sig i.1 

Det visar sig vid en kontroll i kommunens verksamhetssystem Treserva att behovet av hjälp 
och stöd ökar mellan åldersspannet 80-85 år. För att få med det förebyggande perspektivet 
samt anhörig- och jämställdhetsperspektivet bör därför förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst erbjudas till kvinnor och män tidigare än 80 år.  

I lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter framgår i 2 kap. 7 § om servicetjänster åt 
äldre att kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla 
servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda 
att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. 

I förarbetena till lagen2 framkommer att personer upp till 67 års ålder bör normalt inte ha 
svårt att själva utföra de sysslor som omfattas av begreppet servicetjänster. Regeringen anser 
därför att kommunernas möjligheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre bör omfatta 
personer som fyllt 67 år, men kommunen beslutar vilken åldersgrupp bland dessa som ska 
omfattas av en viss tjänst. Den föreslagna lagen hindrar inte att olika servicetjänster erbjuds 
olika servicetjänster erbjuds olika åldersgrupper i kommunen. Exempelvis kan 
fallförebyggande servicetjänster erbjudas alla över 67 år medan städning erbjuds alla över 75 
år.  

Det är upp till kommunen att själva besluta om från vilken ålder kvinnor och män ska kunna 
få ta del av förenklat beslutsfattande om hemtjänst. Det är också kommunen som vid en 
överklagan eller anmälan till diskrimineringsombudsmannen ska kunna visa att den ålder 
som man valt är berättigat och lämpligt för att nå syftet med det förenklade beslutsfattandet.  

3.2 Insatser 
De insatser som ingår i förenklat beslutsfattande om hemtjänst i Ulricehamns kommun är de 
som innefattas i serviceinsatser och personlig omvårdnad. Dock ingår inte insatsen ”städ”. 
Anledningen till det är att städ inte utförs av kommunen och för att nå önskvärd effekt med 
valfrihet och delaktighet för den enskilde är det viktigt att utföraren kan utföra alla insatser 
som ingår i förenklat beslutsfattande om hemtjänst.  

 

 
1 Prop. 2017/12:159 
2 Prop. 2005/06:115 
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Insatser som ingår är:  

Personlig omvårdnad Serviceinsats 

Personlig hygien, inklusive kamning, 
rakning, tand- och munvård 

Tvätt 

Toalettbesök Inköp 

På- och avklädning Post- och bankärenden 

Förflyttningar, till exempel hjälp i och ur 
säng eller stol 

Ledsagning  

Dusch, innefattar även hårvård och 
klippning av fingernaglar 

 

Stöd i samband med matsituationer  

Social samvaro/promenader  

Översyn, exempelvis disk, vattna blommor, 
avtorkning med mera 

 

Tillsyn  

Bäddning/renbäddning  

Matberedning, gäller frukost och kvällsmat, 
enklare tillredning 

 

Värmning av middagsmat  

Inköpslista, kan innefatta både att skriva 
listan och se över vad som behöver 
inhandlas gällande dagligvaror 

 

Hjälp med sopor (ej transport till 
återvinningscentral) 

 

Posthämtning från egen brevlåda  

Bära in ved  

Telefonservice  

Övrig insats   

Utöver ovanstående ingår trygghetslarm och matdistribution i förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst. Dock ingår inte insatserna i taxan för förenklat beslutsfattande, utan taxan betalas 
separat på samma sätt som görs om de beviljas enligt 4 kap 1 § SoL.  

Insatserna utförs på samma sätt som de görs om de beviljats enligt 4 kap 1 § 
SoL, det är alltså ingen skillnad på insatsernas innehåll beroende på vilket 
lagstöd de har beslutats enligt. 

Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår inte i förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst.  
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3.3 Omfattning 
Det är möjligt att bli beviljad hemtjänst utan föregående behovsprövning med 8,69 timmar 
per månad, vilket motsvarar ca 2 timmar per vecka. Dessa timmar planerar den enskilde 
tillsammans med utföraren. En plan görs för när under veckan/månaden insatserna ska 
utföras. Förändringar i planeringen behöver meddelas till utföraren senast tre dagar i förväg, 
detta gäller också återbud. 

För sent inkomna ändringar/återbud som inte beror på sjukdom eller något annat akut, kan 
komma att debiteras enligt taxa.    

Besluten är tidsbegränsade och gäller i 1 år då en uppföljning, senast, ska göras. 

3.4 LOV 
De utförare som den enskilde kan välja på vid förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 
äldre är, förutom kommunen, de LOV3-företag som utför både service och personlig 
omvårdnad. Detta för att det ska vara lätt för den enskilde att ändra insatser med kort varsel 
utan att behöva byta utförare.  

3.5 Insatser enligt förenklat beslutsfattande i 
förhållande till 4 kap 1 § SoL 

Det är inte möjligt att ha beslut om förenklat beslutsfattande om hemtjänst och samtidigt ha 
ett beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Insatser enligt förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst har bland annat till syfte att vara en förebyggande insats, innan man är i behov av 
mer omfattande bistånd. Undantaget är trygghetslarm och matdistribution. Om en person 
sedan tidigare är beviljad enbart matdistribution och/eller trygghetslarm enligt 4 kap 1 § SoL 
har personen rätt till insatser enligt 4 kap 2 a§ SoL. 

Har den enskilde insatser enligt 4 kap 1 § SoL har han eller hon inte rätt till hemtjänst utan 
föregående behovsprövning. Undantagen är dock, som beskrivs ovan, matdistribution och 
trygghetslarm. 

Har den enskilde insatser enligt förenklat beslutsfattande om hemtjänst och sedan ansöker 
om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och beviljas detta har han eller hon inte fortsatt rätt till 
insatser enligt 4 kap 2 a § SoL utan biståndet övergår då helt till 4 kap 1 § SoL.  

3.6 Taxor 
Taxan för insatser enligt förenklat beslutsfattande om hemtjänst utgår från det fastställda 
timantalet (8,69 timmar per månad) med hänsyn tagen till den maxtaxa som fastställs 
årligen. Taxan för insatser enligt förenklat beslutsfattande om hemtjänst räknas ut genom att 

 
3 Lag om valfrihetssystem  
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man tar årets maxtaxa dividerat med 8,69. Taxan revideras årligen utifrån den nya fastställda 
maxtaxan.  

4 Allmänna krav i hanteringen enligt 
förenklat beslutsfattande om hemtjänst 

4.1.1 Information 
För att kunna bevilja insatser enligt förenklat beslutsfattande om hemtjänst krävs att den 
äldre personen har informerats om i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan 
påverka insatserna, på vilket sätt kommunen följer upp insatserna och rätten att alltid kunna 
ansöka om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.  

4.1.2 Ansöka enligt 4 kap 1 § SoL 
I de fall biståndshandläggaren gör bedömningen att den äldre inte förmår tillgodogöra sig 
informationen ska en utredning enligt 11 kap 1 SoL avseende rätten till bistånd enligt 4 kap 1 
§ SoL göras. 

4.1.3 Uppföljning 
Kommunen måste försäkra sig om att den som söker om hemtjänst utan föregående 
behovsprövning är införstådd med hur den löpande uppföljningen kommer att genomföras. 

Kommunen ska följa upp insatserna som har erbjudits med utgångspunkt i kommunens 
riktlinjer, insatsernas kvalitet och värdegrunden för äldre. En uppföljning görs senast efter 1 
år, innan beslutsperioden löpt ut.  
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5 Källförteckning 
Proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

Proposition 2011/12:159: Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Proposition 2017/18:106: Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 

Lagrådsremiss Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 2017-12-21 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-11-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Skolchef enligt skollagen 
Dnr 2018/742 
 
 
Sammanfattning 
Skollagen (2010:800) har förändrats från 2018-07-01. I 2 kap 8a§ står numera: 
”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
Huvudmannen ska utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten.” 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-12 från kommunchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Funktionen barn- och utbildningschef, utses till att fullgöra funktionen skolchef enligt 
skollagen 2kap. 8a§.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-12 

Tjänsteskrivelse Skolchef enligt skollagen 
Diarienummer 2018/742, löpnummer 4195/2018 
 
Sammanfattning 
Skollagen (2010:800) har förändrats från 2018-07-01. I 2 kap 8a§ står numera: 
”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
Huvudmannen ska utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten.” 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Funktionen barn- och utbildningschef, utses till att fullgöra funktionen skolchef enligt 
skollagen 2kap. 8a§.  
 
 
Ärendet 
Skollagen (2010:800) har förändrats från 2018-07-01. I 2 kap 8a§ står numera: 
”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
Huvudmannen ska utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten.” 
 
I proposition 2017/18 anges att om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till 
vissa författningskrav ska denna försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. 
Om skolchefens befogenheter inte är tillräckliga för att åtgärda bristerna får det anses ligga 
inom skolchefens ansvar att informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig.  
 
Funktionen skolchef är enligt skollagen inte kopplad till anställningen. I praktiken innebär 
det att den person som fullgör funktionen skolchef kan ha kvar sin ursprungliga titel.  
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Kommunchef    
 
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef   
  
  

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-11-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Beslut om delegation avseende bidrag till fristående 
verksamheter 
Dnr 2018/753 
 
 
Sammanfattning 
När det gäller bidragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut 
om bidrag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i 
Ulricehamns kommun. Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året.  
 
Mot bakgrund av att fördelningsprinciper och budget fastställts finns förutsättningar att 
delegera till en tjänsteman inom förvaltningen att fatta bidragsbeslutet för var och en av de 
aktuella huvudmännen. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar delegation till barn- och utbildningschef, 
med kommunchef som ersättare, att fatta beslut om bidrag till fristående verksamheter inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och pedagogisk omsorg enligt bestämmelserna i skollagen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-14 från kommunchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar delegation till barn- och utbildningschef, med kommunchef som 
ersättare, att fatta beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och pedagogisk 
omsorg enligt bestämmelserna i skollagen. 
 
Delegationsbeslutet ska tillföras kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-14 

Tjänsteskrivelse beslut om delegation avseende 
bidrag till fristående verksamheter 
Diarienummer 2018/753, löpnummer 4233/2018 
 
Sammanfattning 
När det gäller bidragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut 
om bidrag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i 
Ulricehamns kommun. Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året.  
 
Mot bakgrund av att fördelningsprinciper och budget fastställts finns förutsättningar att 
delegera till en tjänsteman inom förvaltningen att fatta bidragsbeslutet för var och en av de 
aktuella huvudmännen. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar delegation till barn- och utbildningschef, 
med kommunchef som ersättare, att fatta beslut om bidrag till fristående verksamheter inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och pedagogisk omsorg enligt bestämmelserna i skollagen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar delegation till barn- och utbildningschef, med kommunchef som 
ersättare, att fatta beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och pedagogisk 
omsorg enligt bestämmelserna i skollagen. 
 
Delegationsbeslutet ska tillföras kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
 
Ärendet 
När det gäller bidragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut 
om bidrag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i 
Ulricehamns kommun. Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året.  
 
Det är möjligt att ha en ordning som innebär att kommunstyrelsen/nämnden fattar beslut 
om själva principerna för hur bidragen ska fastställas och att det är delegerat till en 
tjänsteman att fatta bidragsbeslutet för var och en av de enskilda huvudmännen. 
 
I Ulricehamns kommun har kommunstyrelsen tagit beslut om principerna för hur bidrag till 
fristående enheter ska fastställas genom de resursfördelningsmodeller som tillämpas för 
olika verksamheter inom sektor lärandes verksamhetsområden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om budget för nästkommande år vid 
novembersammanträdet. 
 
Mot bakgrund av att fördelningsprinciper och budget fastställts finns förutsättningar att 
delegera till en tjänsteman inom förvaltningen att fatta bidragsbeslutet för var och en av de 
aktuella huvudmännen. 
 
Beslutsunderlag 
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Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Barn- och utbildningschef   
Kanslichef 
 
 

Håkan Sandahl 
Kommunchef 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-11-21 
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§  
 

Initiativärende över situationen på våra grundskolor 
Dnr 2018/621 
 
 
Sammanfattning 
Sebastian Gustavsson (M) har inkommit med ett initiativärende avseende lärarsituationen på 
flera av Ulricehamns kommuns grundskolor. 
 
Enligt Sebastian Gustavsson (M) råder det brist på vikarier som kan gå in och tjänstgöra vid 
exempelvis sjukskrivningar, vilket får till följd att det blir för få vuxna i verksamheten och 
därmed ökar stressen och arbetsbelastningen på kvarvarande lärare. Sebastian Gustavsson 
(M) ser också svårigheter med att rekrytera behöriga lärare. Situationen förbättras inte, utan 
tvärtom så eskalerar problemet. 
 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över situationen och 
återkomma med en redovisning av situationen och vilka åtgärder förvaltningen vidtar för att 
komma till rätta med problemen. Uppgifterna ska redovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 november 2018. 
 
Förvaltningen har sett över situationen och redovisar i en PM uppgifter om nuläget och de 
åtgärder som har vidtagits, eller kommer att vidtas. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och att den 
läggs till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-06 från barn- och utbildningschef 
2 Initiativärende - Lärarsituationen i grundskolan_PM 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-06 

Tjänsteskrivelse Initiativärende över situationen på 
våra grundskolor 
Diarienummer 2018/621, löpnummer 4043/2018 
 
Sammanfattning 
Sebastian Gustavsson (M) har inkommit med ett initiativärende avseende lärarsituationen på 
flera av Ulricehamns kommuns grundskolor. 
 
Enligt Sebastian Gustavsson (M) råder det brist på vikarier som kan gå in och tjänstgöra vid 
exempelvis sjukskrivningar, vilket får till följd att det blir för få vuxna i verksamheten och 
därmed ökar stressen och arbetsbelastningen på kvarvarande lärare. Sebastian Gustavsson 
(M) ser också svårigheter med att rekrytera behöriga lärare. Situationen förbättras inte, utan 
tvärtom så eskalerar problemet. 
 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över situationen och 
återkomma med en redovisning av situationen och vilka åtgärder förvaltningen vidtar för att 
komma till rätta med problemen. Uppgifterna ska redovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 november 2018. 
 
Förvaltningen har sett över situationen och redovisar i en PM uppgifter om nuläget och de 
åtgärder som har vidtagits, eller kommer att vidtas. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och att den 
läggs till handlingarna.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Sebastian Gustavsson (M) har inkommit med ett initiativärende avseende lärarsituationen på 
flera av Ulricehamns kommuns grundskolor. 
 
Enligt Sebastian Gustavsson (M) råder det brist på vikarier som kan gå in och tjänstgöra vid 
exempelvis sjukskrivningar, vilket får till följd att det blir för få vuxna i verksamheten och 
därmed ökar stressen och arbetsbelastningen på kvarvarande lärare. Sebastian Gustavsson 
(M) ser också svårigheter med att rekrytera behöriga lärare. Situationen förbättras inte, utan 
tvärtom så eskalerar problemet. 
 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över situationen och 
återkomma med en redovisning av situationen och vilka åtgärder förvaltningen vidtar för att 
komma till rätta med problemen. Uppgifterna ska redovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 november 2018. 
 
Förvaltningen har sett över situationen och redovisar i en PM uppgifter om nuläget och de 
åtgärder som har vidtagits, eller kommer att vidtas. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och att den 
läggs till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 

1 Initiativärende - Lärarsituationen i grundskolan_PM 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola   
 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
 Sektor lärande 

 



Sektor lärande 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 
 

 

PM Lärarsituationen i grundskolan 

Sammanfattning 

Sebastian Gustavsson (M) har inkommit med ett initiativärende avseende lärarsituationen på 
flera av Ulricehamns kommuns grundskolor. 

Enligt Sebastian Gustavsson (M) råder det brist på vikarier som kan gå in och tjänstgöra vid 
exempelvis sjukskrivningar, vilket får till följd att det blir för få vuxna i verksamheten och 
därmed ökar stressen och arbetsbelastningen på kvarvarande lärare. Sebastian Gustavsson 
(M) ser också svårigheter med att rekrytera behöriga lärare. Situationen förbättras inte, utan 
tvärtom så eskalerar problemet. 

Uppdraget Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över 
situationen och återkomma med en redovisning av situationen och vilka åtgärder 
förvaltningen vidtar för att komma till rätta med problemen. Uppgifterna ska redovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2018. 

 

Nuläget  

Sjukfrånvaron följs upp regelbundet i syfte att så långt som möjligt kunna analysera orsakerna 
till frånvaron och vidta åtgärder för att kunna förebygga sjukskrivningar. Antalet personer 
inom sektor lärande som är långtidssjukskrivna per månad har minskat jämfört med 
motsvarande period föregående år. Under perioden januari – september 2018 var i genomsnitt 
30,4 personer långtidssjukskrivna, vilket kan jämföras med 33,1 personer motsvarande period 
2017. För grundskolan är motsvarande siffror 16,3 personer 2018 och 15,9 personer 2017, det 
vill säga en ökning. 

Den totala sjukfrånvaron under perioden januari – september 2018 låg på 4,9 procent för hela 
sektor lärande och 5,1 procent för grundskolan, för motsvarande period 2017 var den totala 
sjukfrånvaron 5,4 procent respektive 5,5 procent. Den totala sjukfrånvaron har således 
minskat. 
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Någon redovisning av frånvaron på grund av att personal är hemma för vård av barn görs inte 
och således är det inte möjligt att följa upp omfattningen av denna frånvaro i våra 
verksamhetssystem. 

Vad gäller möjligheten att ordna med vikarier när personal är sjukskriven så konstaterar 
förvaltningen att det över lag råder en brist på vikarier och att situationen i Ulricehamns 
kommun inte skiljer sig från den situation som råder inom andra kommuner. 

I Ulricehamn finns tretton kommunala grundskolor och vid en genomsnittlig frånvaro på tre 
till fyra personal per enhet motsvarar detta ett behov av omkring 40 till 50 vikarier. Ett 
vikariebehov i den storleksordningen är inte lätt att möta upp och kräver i vissa fall alternativa 
lösningar. 

Ulricehamns kommun har, i likhet med de flesta kommuner i landet, vissa svårigheter att 
rekrytera behöriga lärare. 

Skolverkets officiella statistik för Ulricehamn läsåret 2017/2018: 

 Antal tjänstgörande lärare 

 Totalt 

antal 

Pedagogisk högskole-

examen 

Därav med lärar-

legitimation 

  Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Lärare 1-3 79 72 91,1 69 87,3 

Lärare 4-6 87 76 87,4 70 80,5 

Lärare 7-9 81 57 70,4 53 65,4 

 

Åtgärder 

Normalt erbjuds personer som tjänstgör som vikarier ett förordnande på tre månader upp till 
en termin, men under läsåret 2018/2019 har sektor lärande getts möjlighet att erbjuda vikarier 
ett förordnande som löper under hela läsåret. Detta har även lett till att några enheter också 
kunnat göra en överanställning. 

Obehörig personal som tjänstgör inom sektor lärande erhåller en intern utbildning för att de 
ska kunna känna sig trygga under sin tjänstgöring.  

Inom Ulricehamns kommun har man tagit beslut om att heltid ska vara norm och med 
anledning av detta så pågår ett intensivt arbete i hela kommunen. För sektor lärande är 
andelen som arbetar deltid inte särskilt stor, där kommer istället frågan om bemanning att 
vara den största utmaningen. Det vill säga de resurser som sektorn har ska användas på rätt 
sätt, vid rätt tid och på rätt plats. Hänsyn ska tas till de lagar och avtal som gäller angående 
arbetstid och arbetsmiljö. 
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Genom utbildningen ”Bemanningsakademin” har alla rektorer fått en grundläggande 
utbildning i hur man kan tänka angående bemanning. Under 2019 kommer detta arbete att 
intensifieras ytterligare. 

Då belastningen kan vara hög på vissa håll så förs en diskussion om hur de behöriga lärarnas 
arbetstid används och om det är möjligt att fördela vissa arbetsuppgifter på annan personal 
inom skolan. 

Samtliga rektorer arbetar kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta följs 
upp i Stratsys. 

Sektorsamverkan lärande har i samverkan tillsatt en ny skolutvecklingsgrupp som under 
hösten 2018 har påbörjat sitt arbete som utgår från vad som sägs i det nya läraravtalet. I det 
nya avtalet, HÖK 18, ligger ett stort fokus på arbetstid, arbetsmiljö och samverkan. 
Arbetsgivaren inom sektor lärande kommer i samverkan med representanter för berörda 
fackförbund att arbeta med dessa frågor. 

 

 

 

Gülsen Özdenkos Elisabeth Johansson 
Barn- och utbildningschef Verksamhetschef grundskola 
 
 
 
Gunnar Scorénius 
Utredare 
Sektor lärande
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§  
 

Styrdokument - Val av skola-placering i skola 
Dnr 2018/691 
 
 
Sammanfattning 
Det har under senare år blivit allt mer vanligt att vårdnadshavare önskar att deras barn får 
byta skola inom Ulricehamns kommun, utan att det finns särskilda skäl kopplade till elevens 
skolsituation eller ändrade hemförhållanden. 
 
För att kunna hantera önskemål om skolbyte inom Ulricehamns kommun så att ett byte i 
första hand blir bra för den enskilda eleven, men även för att beakta förutsättningarna för 
verksamheten, behöver en rutin för hur dessa frågor ska hanteras tas fram. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer utarbetat förslag på riktlinjer vid val 
av skola – placering i skola. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-31 från barn- och utbildningschef 
2 Val av skola - placering i skola - riktlinjer 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjerna, Val av skola – placering i skola, antas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-31 

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Val av skola-
placering i skola 
Diarienummer 2018/691, löpnummer 3989/2018 
 
Sammanfattning 
Det har under senare år blivit allt mer vanligt att vårdnadshavare önskar att deras barn får 
byta skola inom Ulricehamns kommun, utan att det finns särskilda skäl kopplade till elevens 
skolsituation eller ändrade hemförhållanden. 
 
För att kunna hantera önskemål om skolbyte inom Ulricehamns kommun så att ett byte i 
första hand blir bra för den enskilda eleven, men även för att beakta förutsättningarna för 
verksamheten, behöver en rutin för hur dessa frågor ska hanteras tas fram. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer utarbetat förslag på riktlinjer vid val 
av skola – placering i skola. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjerna Val av skola – placering i skola. 
 
 
Ärendet 
Det har under senare år blivit allt mer vanligt att vårdnadshavare önskar att deras barn får 
byta skola inom Ulricehamns kommun, utan att det finns särskilda skäl kopplade till elevens 
skolsituation eller ändrade hemförhållanden. 
 
För att kunna hantera önskemål om skolbyte inom Ulricehamns kommun så att ett byte i 
första hand blir bra för den enskilda eleven, men även för att beakta förutsättningarna för 
verksamheten, behöver en rutin för hur dessa frågor ska hanteras tas fram. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer utarbetat förslag på riktlinjer vid val 
av skola – placering i skola. 
 
Beslutsunderlag 

1 Val av skola - placering i skola - riktlinjer 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola   
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
 Sektor lärande 
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1 Bakgrund 
Det har under senare år blivit allt mer vanligt att vårdnadshavare önskar att deras 
barn får byta skola inom Ulricehamns kommun, utan att det finns särskilda skäl 
kopplade till elevens skolsituation eller ändrade hemförhållanden. 

2 Syfte 
För att kunna hantera önskemål om skolbyte inom Ulricehamns kommun så att ett 
byte i första hand blir bra för den enskilda eleven, men även för att beakta 
förutsättningarna för verksamheten, behöver en rutin för hur dessa frågor ska 
hanteras tas fram. 

3 Skollagen 
I skollagens 10 kap. 30 §, klargörs att ”En elev ska placeras vid den av kommunens 
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade 
placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan 
skolenhet inom sin grundskola. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 

1. Den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller 

2. Det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.” 

 

I skollagens 10 kap. 31 § anges att ”Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet 
har rätt att gå kvar där om inte något annat följer av 30 § andra stycket. Detsamma 
ska gälla den som har tagits emot i förskoleklassen och som ska fortsätta sin 
utbildning i grundskolan vid samma skolenhet.” 

4 ”Närhetsprincipen” vid placering vid skolenhet 
Vid utformningen av grundskolan inom en kommun är kommunen skyldig att 
beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. 
Syftet är att den tid som eleverna behöver för att ta sig till skolan ska vara så kort 
som möjligt.  
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Avvägningar mellan olika elever, eller mellan vissa elevers intresse av en kort 
skolväg och vikten av att skolorna får en rationell storlek måste göras. Några 
detaljerade föreskrifter som anger hur dessa avvägningar ska göras finns inte. 

Begreppet ”närhetsprincipen” används många gånger, men det går i dagsläget inte 
att säga exakt vad detta innebär då det inte finns någon så kallad legal definition av 
begreppet. 

Inom Ulricehamns kommun finns fastställda skolområden. En elev som bor inom 
ett skolupptagningsområde anvisas/erbjuds i första hand en plats vid den skola som 
ligger inom upptagningsområdet. Detta innebär att det inte alltid behöver vara den 
skola som faktiskt ligger närmast hemmet. 

De två kommunala låg- och mellanstadieskolorna som är belägna inom Ulricehamns 
centralort är i dagsläget inte indelade i egna skolområden. Enligt gällande riktlinjer 
får vårdnadshavare till elever som hör till det som ses som skolornas gemensamma 
upptagningsområde inkomma med önskemål om placering vid Bogesundsskolan 
eller vid Ulrikaskolan. 

5 Placering vid skolenhet i Ulricehamns kommun 

5.1 Elev som ska börja förskoleklass 
Vid placering av elev som ska börja i förskoleklass är utgångspunkten att 
vårdnadshavares önskemål ska tillgodoses.  

I de fall den önskade placeringen innebär betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter, eller annan elevs berättigade krav på placering vid en skola 
nära hemmet avslår Ulricehamns kommun vårdnadshavarens önskemål. 

Med ”annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet” avses 
situationer där en vårdnadshavare till en elev inte har framställt något önskemål om 
placering och där en sådan elev då har rätt att bli placerad vid den skola som ligger 
nära hemmet. 

Med ”organisatoriska svårigheter” avses situationer där antalet elever som önskar 
plats vid en skola är fler än de antalet platser som finns vid skolan. I dessa 
situationer gäller samma princip vid urvalet som i de situationer då vårdnadshavare 
inte har framställt önskemål om placering. 

5.2 Elev som flyttar till Ulricehamns kommun från annan kommun 
En elev som går i förskoleklass, eller i grundskola och som flyttar till Ulricehamns 
kommun under pågående läsår ska tas emot utan dröjsmål. 
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I de fall den önskade placeringen innebär betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter, eller annan elevs berättigade krav på placering vid en skola 
nära hemmet avslår Ulricehamns kommun vårdnadshavarens önskemål. 

Med ”annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet” avses 
situationer där en vårdnadshavare till en elev inte har framställt något önskemål om 
placering och där en sådan elev då har rätt att bli placerad vid den skola som ligger 
nära hemmet. 

Med ”organisatoriska svårigheter” avses situationer där antalet elever som önskar 
plats vid en skola är fler än de antalet platser som finns vid skolan. I dessa 
situationer gäller samma princip vid urvalet som i de situationer då vårdnadshavare 
inte har framställt önskemål om placering. 

5.3 Önskemål om byte av skola under pågående läsår 
För att kunna planera en elevs utbildning och säkerställa att eleverna erhåller en 
kvalitet i undervisningen, ska utgångspunkten vara att önskemål om byte av 
skolenhet sker i samband med vårterminens start, eller i samband med starten av 
nästkommande läsår. 

Grundar sig önskemålet om byte av skola på förändrade hemförhållanden för eleven 
ska byte av skola godkännas och genomföras under pågående termin. 

Grundar sig önskemålet om byte av skola på frågor med koppling till elevens 
undervisning ska önskemålet om byte av skolenhet godkännas och beslutas av den 
rektor som har ansvaret för eleven då önskemålet framförs. Innan ett sådant beslut 
tas ska rektor för den skola där vårdnadshavaren önskar placera sitt barn istället, 
samt verksamhetschef för grundskolan kontaktas och informeras om önskemålet. 
Om det bedöms att eleven snarast möjligt kan mottas vid den önskade skolan får ett 
byte ske under pågående termin. 

5.4 Återkommande/nya önskemål om byte av skola 
Vårdnadshavare vars barn beviljats byte av skola i enlighet med vårdnadshavarens 
tidigare önskemål och som inom ett år önskar att barnet ska få byta skola igen, 
kommer inte att beviljas skolbyte. 

Undantag görs om det kan påvisas att ett förnyat skolbyte är det mest lämpliga för 
elevens skolsituation. 
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Sammanställning av kränkningar som anmälts till 
huvudmannen under läsåret 2017/2018 
Dnr 2018/34 
 
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2017/2018 har sammanlagt 99 händelser anmälts till huvudmannen. Av dessa 
lämnades 59 in under höstterminen och 40 under vårterminen. Den vanligaste typen av 
kränkningar är verbala kränkningar och en kombination av kränkningar. 
 
Antalet anmälningar varierar mellan enheterna. Elva enheter lämnade in en anmälan om 
kränkande behandling till huvudmannen och av dessa anmälde fyra enheter en händelse och 
sju enheter anmälde fem händelser eller fler. 
 
I samtliga fall tog personal vid den berörda enheten omgående tag i situationen och vidtog 
åtgärder för att komma till rätta med kränkningen. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att sammanställningen av kränkningar 
som anmälts till huvudmannen under läsåret 2017/2018 läggs till handlingarna 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-01 från barn- och utbildningschef 
2 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 

2017/2018 - Rapport 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2017/2018 
läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-01 

Tjänsteskrivelse sammanställning av kränkningar som 
anmälts till huvudmannen under läsåret 2017/2018 
Diarienummer 2018/34, löpnummer 4042/2018 
 
 
 
Sammanfattning 
Under läsåret 2017/2018 har sammanlagt 99 händelser anmälts till huvudmannen. Av dessa 
lämnades 59 in under höstterminen och 40 under vårterminen. Den vanligaste typen av 
kränkningar är verbala kränkningar och en kombination av kränkningar. 
 
Antalet anmälningar varierar mellan enheterna. Elva enheter lämnade in en anmälan om 
kränkande behandling till huvudmannen och av dessa anmälde fyra enheter en händelse och 
sju enheter anmälde fem händelser eller fler. 
 
I samtliga fall tog personal vid den berörda enheten omgående tag i situationen och vidtog 
åtgärder för att komma till rätta med kränkningen. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att sammanställningen av kränkningar 
som anmälts till huvudmannen under läsåret 2017/2018 läggs till handlingarna 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2017/2018 
läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Personal som får kännedom om att ett barn, eller en elev blivit utsatt för kränkande 
behandling ska anmäla detta till sin förskolechef eller rektor. Förskolechefen/rektorn ska 
anmäla detta till huvudmannen. 
 
Under läsåret 2017/2018 har sammanlagt 99 händelser anmälts till huvudmannen. Av dessa 
lämnades 59 in under höstterminen och 40 under vårterminen. Den vanligaste typen av 
kränkningar är verbala kränkningar och en kombination av kränkningar. 
 
Antalet anmälningar varierar mellan enheterna. Elva enheter lämnade in en anmälan om 
kränkande behandling till huvudmannen och av dessa anmälde fyra enheter en händelse och 
sju enheter anmälde fem händelser eller fler. 
 
I samtliga fall tog personal vid den berörda enheten omgående tag i situationen och vidtog 
åtgärder för att komma till rätta med kränkningen. En uppföljning görs av samtliga ärenden 
och i samband med uppföljningen förs en dialog med respektive chef. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att sammanställningen av kränkningar 
som anmälts till huvudmannen under läsåret 2017/2018 läggs till handlingarna 
 
Beslutsunderlag 

1 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 
2017-2018 - Rapport 



  2018/34, 4042/2018 2(2) 

 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef   
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
 Sektor lärande 
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1 Sammanfattning 
Under läsåret 2017/2018 har sammanlagt 99 händelser anmälts till huvudmannen. Av dessa 

lämnades 59 in under höstterminen och 40 under vårterminen. Antalet anmälningar varierar 

mellan enheterna. 

Sammantaget har elva enheter (en förskola, två fritidshem och åtta skolor) lämnat in 

anmälningar om kränkande behandling till huvudmannen, fyra av dessa har endast anmält 

en händelse där en elev upplevt sig blivit utsatt för kränkande behandling. 

Övriga sju enheter som har anmält händelser under läsåret 2017/2018 har samtliga anmält 

fem händelser eller fler. 

De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts. Åtgärder har därefter sattas in och 

följts upp.  Noterbart är att antalet händelser vid högstadieskolorna mer än halverats under 

vårterminen jämfört med höstterminen. 

2 Uppdraget  
Skollagen klargör att personal som får kännedom om att ett barn, eller en elev blivit utsatt för 

kränkande behandling ska anmäla detta till förskolechefen eller rektorn som i sin tur då har 

en skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. 

6 kap. 10 § 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden. 
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3 Anmälningar till huvudmannen 
Under läsåret 2017/2018 har sammanlagt 99 händelser anmälts till huvudmannen. Av dessa 

lämnades 59 in under höstterminen och 40 under vårterminen. Antalet anmälningar varierar 

mellan enheterna. 

 

3.1 Förskolan 
Situationer där barn inom förskolan utsätts för kränkande behandling uppstår sällan, vilket 
visar sig i de antal anmälningar som har gjorts till huvudmannen under läsåret. 

 

Enhet Höstterminen 

2017 

Vårterminen 

2018 

Sammanlagt 

(2016/2017) 

Gällstad förskola   0 (1) 

Hästhovens förskola i Hössna   0 (0) 

Hökerums förskola   0 (0) 

Junibackens förskola i Gällstad   0 (0) 

Kvarnlyckans förskola i Ulricehamn 1  1 (0) 

Lingontuvans förskola i Grönahög   0 (0) 

Marbäcks förskola   0 (0) 

Nitta förskola   0 (0) 

Nyckelpigans förskola i Timmele   0 (0) 

Pastellens förskola i Blidsberg   0 (0) 

Regnbågens förskola i Dalum   0 (0) 

Stadsskogens förskola i Ulricehamn   0 (0) 

Totus förskola i Ulricehamn   0 (0) 

Tre Rosors förskola i Ulricehamn   0 (0) 

Trollskogens förskola i Älmestad   0 (0) 

Träskons förskola i Trädet   0 (0) 
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Tvärreds förskola   0 (0) 

Åsundavys förskola i Ulricehamn   0 (0) 

Ängsgårdens förskola i Timmele   0 (0) 

Totalt 1 0 1 (1) 

 

3.2 Skolan  
Inom skolan är det mer vanligt inom grundskolan att det uppstår situationer där elever 

utsätts för kränkande behandling. En majoritet av anmälningarna som gjordes under läsåret 

rör just grundskoleelever. 

3.2.1 Grundskolan F-6 
 

Enhet Höstterminen 

2017 

Vårterminen 

2018 

Sammanlagt 

(läsåret 16/17) 

Blidsbergs skola   0 (5) 

Bogesundsskolan 6 41 10 (3) 

Dalums skola   0 (1) 

Gällstads skola  62 5 (2) 

Hökerums skola 5 3 8 (1) 

Hössna skola   0 (5) 

Marbäcks skola 1  1 (1) 

Timmele skola   0 (0) 

Tvärreds skola  1 1 (8) 

Ulrikaskolan 9 8 17 (8) 

Vegby skola   0 (1) 

Totalt 21 22 43 (35) 

 
1 En händelse avser fritidshemmet 
2 En händelse avser fritidshemmet 
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3.2.2 Grundskolan 7-9 
 

Enhet Höstterminen 

2017 

Vårterminen 

2018 

Sammanlagt 

(läsåret 16/17) 

Stenbocksskolan 16 4 20 (11) 

Ätradalsskolan 19 10 29 (62) 

Totalt 35 14 49 (73) 

 

3.2.3 Särskolan 
 

Enhet Höstterminen 

2017 

Vårterminen 

2018 

Sammanlagt 

(läsåret 16/17) 

Grundsärskolan Ulrika   0 (1) 

Grundsärskolan Stenbock   0 (0) 

Gymnasiesärskolan   0 (1) 

Totalt 0 0 0 (1) 

 

3.2.4 Gymnasieskolan 
 

Enhet Höstterminen 

2017 

Vårterminen 

2018 

Sammanlagt 

(läsåret 16/17) 

Tingsholmsgymnasiet 3 4 7 (0) 
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4 Åtgärder 
Sammantaget har elva enheter lämnat in anmälningar om kränkande behandling till 

huvudmannen under läsåret. Fyra av dessa har endast anmält en händelse där en elev 

upplevt sig blivit utsatt för kränkande behandling. Övriga sju enheter som har anmält 

händelser under läsåret 2017/2018 har samtliga anmält fem händelser eller fler. 

Samtliga förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. Vid de enheter 

där elever utsatts för kränkande behandling samtalar personalen med de elever som varit 

involverade i händelsen. Samtal förs även med elevernas vårdnadshavare. 

 

Bogesundsskolan 

De händelser som anmäldes till huvudmannen under året rörde främst verbala kränkningar 

och en kombination av kränkningar. 

I samtliga fall samtalade personalen med de inblandade eleverna och med deras 

vårdnadshavare.  

 

Stenbocksskolan 

De händelser som rapporterades under året handlade om verbala, fysiska och psykiska 

kränkningar av olika art. I sju av de anmälda händelserna hade eleven utsatts för en 

kombination av kränkningar. Skolan gör alltid en utredning av de händelser som anmäls och 

i två av fall visade utredningen att eleven inte varit utsatt för kränkande behandling.  

Samtliga händelser har hanterats av personal genom att samtal har hållits med inblandade 

elever och deras vårdnadshavare. 

Skolan arbetar regelbundet med värdegrundsfrågor för att förebygga att situationer uppstår 

där någon elev utsätts för kränkande behandling. Då antalet kränkningar under vårterminen 

mer än halverats görs bedömningen att skolans förebyggande arbete har effekt. 

 

Ulrikaskolan 

De kränkningar som anmälts har i huvudsak handlat om verbala och fysiska kränkningar, 

men även en kombination av kränkningar. 

Samtliga händelser har utretts av skolan och tre av utredningarna visade att eleven inte varit 

utsatt för kränkande behandling. 
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I samtliga fall har personalen hanterat det som inträffat genom samtal med elever och 

vårdnadshavare. Personalen arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. 

 

Ätradalsskolan 

Skolan arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor, vilket bedöms ha effekt. Under läsåret 

anmäldes 29 händelser, vilket kan jämföras med de 62 händelser som anmäldes året innan. 

Denna positiva utveckling visar sig också vid en jämförelse mellan terminerna läsåret 

2017/2018, då antalet anmälningar under vårterminen 2018 nästan halverats jämfört med 

antalet anmälningar under höstterminen. 

 

De kränkningar som anmäldes fördelades ganska jämt mellan verbala, fysiska, psykiska och 

en kombination av dessa kränkningar. I ett fall visade skolans utredning att eleven inte varit 

utsatt för kränkande behandling. 

En elev kan kopplas till nio av skolans anmälningar. Denna elev har i huvudsak agerat på 

egen hand, men har också agerat tillsammans med andra elever. 

Personalen har hanterat samtliga händelser genom att prata med de elever som varit 

inblandade och med dessa elevers vårdnadshavare. Utöver samtalen så arbetar skolan 

kontinuerligt med värdegrundsfrågor i syfte att förebygga att situationer där elever utsätts för 

kränkande behandling uppstår. 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om en väntsal vid 
busstationen i Ulricehamn 
Dnr 2015/240 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ulrika Eli att en väntsal vid 
Ulricehamns busstation ordnas. 
 
Förvaltningen har träffat Västtrafik AB och Welands Stål AB gemensamt för att finna en 
lösning så att den befintliga väntsalen kan öppnas. Ett avtalsförslag finns för underskrift 
mellan dessa två parter innebärande att Västtrafik AB hyr in sig i väntsalen och övertar 
ansvaret för skötsel och städning. Förhoppningen och förväntan är att väntsalen kommer att 
öppnas under hösten 2018. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-02 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om en väntsal vid busstationen i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att ansvariga parter, 
Västtrafik AB och Welands Stål AB, förväntas komma överens och öppna väntsalen under 
hösten. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-02 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
väntsal vid busstationen i Ulricehamn 
Diarienummer 2015/240, löpnummer 841/2016 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ulrika Eli att en väntsal vid 
Ulricehamns busstation ordnas. 
 
Förvaltningen har träffat Västtrafik AB och Welands Stål AB gemensamt för att finna en 
lösning så att den befintliga väntsalen kan öppnas. Ett avtalsförslag finns för underskrift 
mellan dessa två parter innebärande att Västtrafik AB hyr in sig i väntsalen och övertar 
ansvaret för skötsel och städning. Förhoppningen och förväntan är att väntsalen kommer att 
öppnas under hösten 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att ansvariga parter, 
Västtrafik AB och Welands Stål AB, förväntas komma överens och öppna väntsalen under 
hösten. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ulrika Eli att en väntsal vid 
Ulricehamns busstation ordnas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 1991-11-28, § 144, att överlåta det f.d. stationshuset vid 
Järnvägstorget till Welands Stål AB. Genom avtal mellan kommunen och Welands Stål AB 
har kommunen rätt till utrymmet där befintlig väntsal finns. Enligt avtalet ansvarar Welands 
Stål AB för skötsel och städning av väntsalen.  
 
På grund av upprepad skadegörelse valde Welands Stål AB att ansöka om 
kameraövervakning. Ansökan avfärdades varför Welands Stål AB valde att stänga väntsalen 
p.g.a. höga driftkostnader.  
 
Enligt avtal om ansvar och skatteväxling ska markanläggningar för resenärer bekostas av den 
kommun, vari anläggningen är belägen. Regionen ska ansvara för utrustning för driften av 
trafiken, såsom hållplatsskydd, stolpar och skyltar. 
 
Förvaltningen har träffat Västtrafik AB och Welands Stål AB gemensamt för att finna en 
lösning så att den befintliga väntsalen kan öppnas. Ett avtalsförslag finns för underskrift 
mellan dessa två parter innebärande att Västtrafik AB hyr in sig i väntsalen och övertar 
ansvaret för skötsel och städning. Förhoppningen och förväntan är att väntsalen kommer att 
öppnas under hösten 2018. 
 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om en väntsal vid busstationen i Ulricehamn 
 
 
Beslut lämnas till 
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Ulrika Eli 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Andreas Ekman 
Samhällsbyggnadschef Exploateringschef 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Ulricehamns Kommun

Från: kommun@ulricehamn.se i
Skickat: den 17 september 2013 12:53 mk ?H13 -09- 17 g
Ink UHmehmnnsK0nnnun I
Amne: Formulärdata från "Medborgarförslag" (Ulricehamns kom_ _qg)______ å" i

I Dnr R I  T a

g :cd/Ö M1.-’~;-’ 1+ ;ct-

Meddelande: Hej
Jag skriver till er pågrund av bristen på en väntsal vid buss stationen i ulricehamn. Det
är av yttersta vikt att resenärer kan ha ett ställe att vänta på som är skyddat för väder

och vind.
Det är väldigt många som får vänta långa stunder på bussen och bland dessa finns det många

skolungdomar och många invandrar familjer som inte har något annat sätt att ta sig fram,
många med SMÅ BARN.
Det är inte rimligt att ulricehamns kommuns bussresenärer ska få vänta ute i s0l,regn,
hagel, vind, snö och minusgrader. Och den som får stå ute och vänta i ett kallt regn har
inga positiva saker att säga om ulricehamn Så snälla fixa en väntsall
Namn: ulrica eli

epost: ulrica martinss0n685@h0tmail.com
adress: klintvägen 1
postadress: 52361 gällstad

1
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör 
förhandla med markägare om att asfaltera backen 
och strandpromenaden vid Skottek 
Dnr 2018/395 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunen föreslår Harald Wiman att kommunen ska förhandla 
med markägaren om att asfaltera vägen ner från parkeringen vid Skotteksbadet. Åtgärden 
skulle främst underlätta för rullstolsbundna personer och göra badet mer tillgängligt. 
Som ett led i arbetet med Åsundens utveckling har medel avsatts för att 
tillgänglighetsanpassa badplatser och kommunen har snart fyra stycken 
tillgänglighetsanpassade badplatser. Vid en genomgång av Åsundens badplatser har 
förvaltningen funnit att badplatsen vid Skottek inte lämpar sig för tillgänglighetsanpassning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-08 från servicechef 
2 Medborgarförslag om att kommunen bör förhandla med markägare om 

att asfaltera backen och strandpromenaden vid Skottek 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen under 2019 kommer att ha fyra 
stycken tillgänglighetsanpassade badplatser samt att förvaltningens bedömning är att 
Skotteksbadet inte lämpar sig för en tillgänglighetsanpassning på grund av den branta 
terrängen.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-08 

 
 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
kommunen bör förhandla med markägare om att 
asfaltera backen och strandpromenaden vid Skottek 
Diarienummer 2018/395, löpnummer 3586/2018 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunen föreslår Harald Wiman att kommunen ska förhandla 
med markägaren om att asfaltera vägen ner från parkeringen vid Skotteksbadet. Åtgärden 
skulle främst underlätta för rullstolsbundna personer och göra badet mer tillgängligt. 
Som ett led i arbetet med Åsundens utveckling har medel avsatts för att 
tillgänglighetsanpassa badplatser och kommunen har snart fyra stycken 
tillgänglighetsanpassade badplatser. Vid en genomgång av Åsundens badplatser har 
förvaltningen funnit att badplatsen vid Skottek inte lämpar sig för tillgänglighetsanpassning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen under 2019 kommer att ha fyra 
stycken tillgänglighetsanpassade badplatser samt att förvaltningens bedömning är att 
Skotteksbadet inte lämpar sig för en tillgänglighetsanpassning på grund av den branta 
terrängen.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunen föreslår Harald Wiman att kommunen ska förhandla 
med markägaren om att asfaltera vägen ner från parkeringen vid Skotteksbadet. Åtgärden 
skulle främst underlätta för rullstolsburna personer och göra badet mer tillgängligt. 
 
Som ett led i arbetet med Åsundens utveckling har medel avsatts för att 
tillgänglighetsanpassa badplatser och kommunen har snart fyra stycken 
tillgänglighetsanpassade badplatser. De är Sturebadet, badet vid Rånnavägssjön (står klar 
2019), Mogden samt Stora Björken. Badplatserna är utvalda utifrån sin karaktär och 
utformning.  
Vid en genomgång av Åsundens badplatser har förvaltningen funnit att badplatsen vid 
Skottek inte lämpar sig lika väl som övriga badplatser för tillgänglighetsanpassning. Det är en 
brant backe ner till själva badplatsen och det är därför inte möjligt att tillgänglighetsanpassa 
badplatsen vid Skottek utan omfattande markarbeten.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att kommunen bör förhandla med markägare om 
att asfaltera backen och strandpromenaden vid Skottek 

 
 
Beslut lämnas till 
Harald Wiman 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
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Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Kultur- och fritidschef 
 Sektor service 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 05.06.2018 02:11:15
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej.
Igår träffade Jag Christian Isacsson vid Skottek han satt i sin rullstol och kollade
när barnen badade. Jag frågade varför han inte var vid stranden. Kommer Du inte
ner frågade jag. Jo då men jag kommer inte upp igen för rullstolen slirar i gruset.
Så jag sa att jag skall lämna in en motion om att kommunen bör förhandla med
markägaren och asfaltera backen och strandpromenaden. Så han och barnfamiljer
med barnvagnar lättare tar sig till stranden. Parkeringen var också för lite i
söndags när jag var där och badade.

Med vänlig hälsning
HW

Förnamn: Harald
Efternamn: Wiman
E-post: hw2238@gmail.com
Adress: Hyacintvägen 1
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§  
 

Svar på medborgarförslag angående vindkraftsparken 
i Grönahög som påverkar invånarna 
Dnr 2018/537 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att kommunen ska 
ändra i vindkraftsplanen och införa ett avstånd från närmsta hus till vindkraftverken som är 
tio gånger verkens höjd.  
 
Kommunen bedömer att vindkraftsplanen behöver ses över i sin helhet. Kommunfullmäktige 
har gett Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I 
översiktsplanearbetet ingår även att revidera det tematiska tillägget för vindkraften. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-26 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som påverkar invånarna 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till kommunfullmäktiges 
beslutade uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan, vilket inkluderar att omarbeta 
översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraften. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-26 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag angående 
vindkraftsparken i Grönahög som påverkar invånarna 
Diarienummer 2018/537, löpnummer 3938/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att kommunen ska 
ändra i vindkraftsplanen och införa ett avstånd från närmsta hus till vindkraftverken som är 
tio gånger verkens höjd.  
 
Kommunen bedömer att vindkraftsplanen behöver ses över i sin helhet. Kommunfullmäktige 
har gett Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I 
översiktsplanearbetet ingår även att revidera det tematiska tillägget för vindkraften. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till kommunfullmäktiges 
beslutade uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan, vilket inkluderar att omarbeta 
översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraften. 
 
 
Ärendet 
Lennart Bohlin har inkommit med ett medborgarförslag eftersom han tycker att kommunen 
ska ändra i vindkraftsplanen och införa ett avstånd från närmsta hus till vindkraftverken som 
är tio gånger verkens höjd.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 § 126 att ge Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag 
att ta fram en ny översiktsplan. I översiktsplanearbetet ingår även att revidera det tematiska 
tillägget för vindkraften som är en bilaga till översiktsplanen. Kommunen bedömer att 
vindkraftsplanen behöver ses över i sin helhet, vilket inkluderar avstånd mellan 
vindkraftverk och bebyggelse. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som påverkar invånarna 
 
 
Beslut lämnas till 
Lennart Bohlin 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Emma Persson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 26.08.2018 21:37:41
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Angående vinkraftsparken i Grönahög.
Enligt Ulricehamns kommuns vindkraftsplan så tillåts det inte att man bygger
vidkraft som är högre än 170 m och vattenfalls ansökan är på 220 m.
Den avviker så mucket att kommunen ska säga NEJ till den genom sitt VETO.
Sedan är det dags att på allvar titta på hur vindkraften påverkar hu männinskan
mår i närheten av vindkraft, man ska inte behöva flytta baraför att det planeras
bygga vindkraftsparker.
Ulricehamns kommun borde bli en kommun som sätter sina invånare , djur och
natur
i första hand.
Förslaget är att man ändrar i vinkraftsplanen och inför ett avstånd från närmsta hus
från vindkraftverket på 10 gånger höjden. ( 220m x10= 2200m)
Det är flera länder som har gjort det pga människors ohälsa.

Förnamn: Lennart
Efternamn: Bohlin
E-post: lennart.espered@telia.com
Adress: Äspered 125 52396 Grönahög
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att lösa in hus vid 
problem med ljud från vindkraft 
Dnr 2018/549 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att alla boende som 
får problem med ljudet från vindkraftverk ska ersättas och lösas in av kommunen med det 
som bostaden var värd innan vindkraftverken etablerades.  
 
Ersättningsanspråk vid etablering av vindkraft riktas mot det bolag som givits tillstånd och 
inte mot kommunen. Om ljudet från vindkraftsparken överskrider villkoren i ett eventuellt 
tillstånd för verksamheten kommer åtgärder krävas från bolagets sida. Det finns inget stöd i 
lagstiftningen för att ersättning ska utgå för störning som upplevs om bolaget följer gällande 
tillstånd.   
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-10-26 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att lösa in hus vid problem med ljud från vindkraft 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ersättningsanspråket som åsyftas ska 
riktas mot det bolag som givits tillstånd och inte mot kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-10-26 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om att 
lösa in hus vid problem med ljud från vindkraft 
Diarienummer 2018/549, löpnummer 3937/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att alla boende som 
får problem med ljudet från vindkraftverk ska ersättas och lösas in av kommunen med det 
som bostaden var värd innan vindkraftverken etablerades.  
 
Ersättningsanspråk vid etablering av vindkraft riktas mot det bolag som givits tillstånd och 
inte mot kommunen. Om ljudet från vindkraftsparken överskrider villkoren i ett eventuellt 
tillstånd för verksamheten kommer åtgärder krävas från bolagets sida. Det finns inget stöd i 
lagstiftningen för att ersättning ska utgå för störning som upplevs om bolaget följer gällande 
tillstånd.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ersättningsanspråket som åsyftas ska 
riktas mot det bolag som givits tillstånd och inte mot kommunen. 
 
 
Ärendet 
Lennart Bohlin har inkommit med ett medborgarförslag eftersom han tycker att alla boende 
som får problem med ljudet från vindkraftverk ska ersättas och lösas in av kommunen med 
det som bostaden var värd innan vindkraftverken etablerades.  
 
Ersättningsanspråk vid etablering av vindkraft riktas mot det bolag som givits tillstånd och 
inte mot kommunen. Om ljudet från vindkraftsparken överskrider villkoren i ett eventuellt 
tillstånd för verksamheten kommer åtgärder krävas från bolagets sida. Det finns inget stöd i 
lagstiftningen för att ersättning ska utgå för störning som upplevs om bolaget följer gällande 
tillstånd.   
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att lösa in hus vid problem med ljud från vindkraft 
 
 
Beslut lämnas till 
Lennart Bohlin 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Emma Persson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 03.09.2018 21:32:57
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Om ni säger ja till Vattenfalls ansökan och resultatet blir som i Grimsås där man
inte kan sova på nätterna för att det låter så fruktansvärt.
Då är förslaget att kommunen skall ersätta och lösa in alla boende som får
problem med ljudet med vad bostaden var värd innan vindkraften kom dit.
Så tänk över detta noga och säg nej.

Förnamn: Lennart
Efternamn: Bohlin
E-post: lennart.espered@telia.com
Adress: Äspered 125 52396 Grönahög
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att kommunens 
vindbruksplan bör ses över och omarbetas 
Dnr 2018/588 
 
 
Sammanfattning 
Jonas Engström har inkommit med ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Han anser 
att kommunens vindkraftsplan bör ses över och omarbetas omgående innan fler beslut tas 
om vindkraftsutbyggnad med tanke på kommunens och landsbygdens framtida 
förutsättningar. 
 
Kommunfullmäktige har gett Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan. I översiktsplanearbetet ingår även att revidera vindkraftsplanen som är ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen.  
 
Med hänvisning till förvaltningslagen ska ett ärende handläggas så snabbt som möjligt. 
Kommunen har därför en skyldighet att hantera inkomna ansökningar enligt den vid 
tidpunkten gällande vindkraftsplanen.    
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-01 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att kommunens vindbruksplan bör ses över och omarbetas 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till 9 § förvaltningslagen som föreskriver att ett 
ärende ska handläggas så snabbt som möjligt. Därmed är kommunen skyldig att behandla 
inkomna ansökningar om vindkraftsetablering enligt den vid tidpunkten gällande 
vindkraftsplanen.   
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-01 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om att 
kommunens vindbruksplan bör ses över och 
omarbetas 
Diarienummer 2018/588, löpnummer 3939/2018 
 
Sammanfattning 
Jonas Engström har inkommit med ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Han anser 
att kommunens vindkraftsplan bör ses över och omarbetas omgående innan fler beslut tas 
om vindkraftsutbyggnad med tanke på kommunens och landsbygdens framtida 
förutsättningar. 
 
Kommunfullmäktige har gett Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan. I översiktsplanearbetet ingår även att revidera vindkraftsplanen som är ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen.  
 
Med hänvisning till förvaltningslagen ska ett ärende handläggas så snabbt som möjligt. 
Kommunen har därför en skyldighet att hantera inkomna ansökningar enligt den vid 
tidpunkten gällande vindkraftsplanen.    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till 9 § förvaltningslagen som föreskriver att ett 
ärende ska handläggas så snabbt som möjligt. Därmed är kommunen skyldig att behandla 
inkomna ansökningar om vindkraftsetablering enligt den vid tidpunkten gällande 
vindkraftsplanen.   
 
 
Ärendet 
Jonas Engström har inkommit med ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Han anser 
att kommunens vindkraftsplan bör ses över och omarbetas omgående innan fler beslut tas 
om vindkraftsutbyggnad med tanke på kommunens och landsbygdens framtida 
förutsättningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 § 126 att ge Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag 
att ta fram en ny översiktsplan. I samband med översiktsplanearbetet ingår att revidera den 
nu gällande vindkraftsplanen som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Målsättningen 
är att besluta om en ny översiktsplan och således en ny vindkraftsplan under nästa 
mandatperiod. 
  
Enligt 9 § förvaltningslagen (2017:900) ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Kommunen har därför en 
skyldighet att hantera inkomna ansökningar enligt den vid tidpunkten gällande 
vindkraftsplanen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att kommunens vindbruksplan bör ses över och omarbetas 
 
 
 



  2018/588, 3939/2018 2(2) 

 
Beslut lämnas till 
Jonas Engström 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Ludvig Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.09.2018 23:57:12
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Vi valde att flytta till Ulricehamns kommun från Kungälv en flytt på 13mil för att
komma till ett lugnt och trevligt område. Efter ett par år så hittade vi ett trevligt hus
ute på landet där vi kände att här vill vi bo. Men nu planeras det att byggas
vindkraftverk mindre än 1km från vår bostad och fördärva bilden av en lugn
landsbygd som vi letat efter och flyttat en bra bit för att hitta. Vi är nu bekymrade
över hur vår vardag kommer att påverkas inte bara visuellt och även ljudmässigt.

Vill kommunen att kommunen skall växa så går det inte bara att expandera central
utan man måste även tänka på landsbygdens framtid och se till vad den erbjuder
så som orörd vildmark och lugnet som det ger.

Med anledning av detta anser jag att kommunens vindbruksplan ses över och
omarbetas omgående innan något annat beslut tas med tanke på kommunens och
även landsbygdens framtida förutsättningar.

Förnamn: Jonas
Efternamn: Engström
E-post: engstrom.jonas@gmail.com
Adress: Skogen 111 52396 Grönahög
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2018-11-29 
Dnr 2017/830 
 
 
Sammanfattning 
1 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018-10-12 
2 Direktionsprotokoll Tolkförmedling Väst 2018-09-28 och kompletterande expediering av 
Delårsrapport 2018 samt Budget och verksamhetsplan 2019–2021 
3 Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2017  
Västra Götalandsregionen 2018-10-09 
4 Protokoll Sammanträdestider 2019 för individnämnden 2018-10-24 
5 Information om justerad anvisningsmodell och andelstal i Västra Götalands län 2019       
Länsstyrelsen 2018-11-05 
6 Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 2018 och för helåret 2019 
Regionfullmäktige 2018-10-23 
7 Delårsbokslut 2018 samt revisionsberättelse Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2018-10-26 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2018-11-08 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2018-11-29 
2017/830, löpnummer 3921/2018 
 
Sammanfattning 
1 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018-10-12 
2 Direktionsprotokoll Tolkförmedling Väst 2018-09-28 och kompletterande expediering av 
Delårsrapport 2018 samt Budget och verksamhetsplan 2019–2021 
3 Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2017  
Västra Götalandsregionen 2018-10-09 
4 Protokoll Sammanträdestider 2019 för individnämnden 2018-10-24 
5 Information om justerad anvisningsmodell och andelstal i Västra Götalands län 2019       
Länsstyrelsen 2018-11-05 
6 Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 2018 och för helåret 2019 
Regionfullmäktige 2018-10-23 
7 Delårsbokslut 2018 samt revisionsberättelse Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2018-10-26 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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