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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Justering (i tur att justera Klas Redin (S), tisdag den 15 januari, kl 13.00)  

2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-01-10 2018/10 
6. Antagande detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
2015/182 

 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige  
7. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 2017/757 
8. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 2018/783 
9. Firmatecknare 2018/781 
10. Regler för inkallande av ersättare 2019-2022 2018/780 
11. Förvaltningens yttrande över kulturstrategi 2017/224 
12. Förvaltningens yttrande över strategi Attityder till skolan 2015/129 
13. Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2019 2018/749 
14. Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2019 2018/778 
15. Inriktningsbeslut om volymhandelsområde inom detaljplan Rönnåsen 

etapp 2 Föredragning 
2018/750 

16. Politisk referensgrupp i översiktsplanearbetet och översiktsplan i digitalt 
format Föredragning 

2017/647 

17. Svar på motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar 2018/325 
18. Svar på motion om hundrastgårdar 2018/362 
19. Svar på motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset 2018/416 
20. Svar på motion om Taveniiminne - kandelabern på Stora torget 2018/427 
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
21. Val av beredande utskott och budgetutskott 2018/794 
22. Val av biträdande kommunalråd och oppositionsråd i kommunstyrelsen 2018/796 
23. Val av arbetsgrupper inom kommunstyrelsen 2018/795 
24. Bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera 

konton för ekonomiska transaktioner 
2018/687 

25. Revidering av Brandskyddsregler 2018/759 
26. Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet 

kost 
2018/739 

27. Riktlinjer för ramuppdrag IT 2019 2018/776 
28. Förändring i verksamhet för Ungas mötesplatser 2018/679 
29. Återrapportering av hur det tillfälliga kommunbidraget har använts 2017/745 
30. Svar på medborgarförslag om soptunna i stadsparken 2017/645 
31. Svar på medborgarförslag om skarvproblem i Åsunden 2017/704 
32. Svar på Medborgarförslag Gör om Sturebadet till Playa Ulrica 2018/493 
33. Svar på medborgarförslag om fria resor med kollektivtrafik för barn/elever i 

skola samt personal 
2018/570 

34. Svar på medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som 
påverkar djur och natur 

2018/538 

35. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-01-10 2018/787 
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Hålltider under dagen: 
Kl. 8.00  -  8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista,  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
 
Kl. 8.30 – 12.00   
Arbetsgrupp hela kommunstyrelsen gemensamt  
Presentation av stabsfunktionernas och sektorernas verksamheter 
 
Kl. 13 - 14  
Ärendeföredragning (utan debatt) 10 min/ärende 
 
Kl. 14 - 15  
Partigruppmöten (inkl. fika) 
 
Lokal: 
S + C + L     Fullmäktiges sessionssal 
M + KD    Åsunden 
NU + MP + V  Ätran 
SD             
 
Kl. 15 -  
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-01-10 
Dnr 2018/10 
 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
  

1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 783, 799, 806–808, 813, 817/2018, 826/2018 

2018/421, 2018/130, 2018/757 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Gatuingenjör 2018-11-02, 2018-11-13 
Exploateringsingenjör 2018-11-14 
Enhetschef 2018-11-12, 2018-11-14 
Verksamhetschef 2018-11-15 

2.5 Nr 781/2018 
2018/206 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-01 

2.16 Nr 790/2018 
2018/1 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-06 

2.17 Nr 805/2018 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-12 

3 Ekonomiärenden 

3.5 

Nr 833/2018 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-23 

3.17 

Nr 827/2018 
Besluta om och teckna avtal handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-11-20 

3.20 

Nr 828/2018, 843/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av entreprenad 
inom budget och eget verksamhetsområde 
Tf verksamhetschef 2018-11-21, 2018-11-27 
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4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 837/2018 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

4.6 

Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering. 
Exploateringsingenjör 2018-11-07 

4.9 

Nr 838–839/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-11-09 

4.13 

Nr 785–786/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-11-02 

4.16 

Nr 818–819/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-11-14 

4.18 

Nr 789/2018, 844/2018 
2018/627, 2018/774 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats. 
Exploateringsingenjör 2018-11-06, 2018-11-28 

5 Fritidsärenden 

5.3 

 
800/2018Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av 
verksamhet/anläggning 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6 Kulturärenden 

6.1 

Nr 802/2018 
Inköp av konstverk 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6.2 

Nr 810/2018 
Beslut om konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö 
Verksamhetschef 2018-11-13 

6.4 

Nr 801, 803/2018 
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek 
Verksamhetschef 2018-11-12 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 787–788, 791, 796–797, 804, 809, 814–816/2018, 831/2018, 836/2018, 
846/2018 
Beslut om återbesättning av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning 
inom budget. 
Verksamhetschef 2018-11-01, 2018-10-31, 2018-11-06, 2018-11-09, 2018-11-13, 
2018-11-15 
Enhetschef 2018-11-01, 2018-09-11, 2018-11-08, 2018-11-22 
Kommunchef 2018-08-30 

7.7 

Nr 795, 798, 803, 811–812/2018, 832/2018, 834/2018, 835/2018 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 mån. 
Verksamhetschef 2018-11-13 
Enhetschef 2018-11-07, 2018-11-12, 2018-11-22, 2018-11-19, 2018-11-15 
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7.10 

Nr 784/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-10-25 

7.19 a 

Nr 782/2018 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Tf personalchef 2018-11-01 

8 Planärenden 

8.1 

Nr 840–841/2018 
Teckna planavtal 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 794/2018 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Administratör 2018-11-07 

10.12 

Nr 829/2018, 830/2018 
2018/768, 2018/768 
Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2018-11-12, 2018-11-22 

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 

16.19 

Nr 845/2018 
Beslut om att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2018-11-26 

17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 842/2018 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2018-11-21 

18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.2 

Nr 793/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola. 
Verksamhetschef 2018-11-05 

  
  
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 783, 799, 806–808, 813, 817/2018, 826/2018 

2018/421, 2018/130, 2018/757 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Gatuingenjör 2018-11-02, 2018-11-13 
Exploateringsingenjör 2018-11-14 
Enhetschef 2018-11-12, 2018-11-14 
Verksamhetschef 2018-11-15 
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2.5 Nr 781/2018 
2018/206 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-01 

2.16 Nr 790/2018 
2018/1 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-06 

2.17 Nr 805/2018 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-12 

3 Ekonomiärenden 

3.5 

Nr 833/2018 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-23 

3.17 

Nr 827/2018 
Besluta om och teckna avtal handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-11-20 

3.20 

Nr 828/2018, 843/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av entreprenad 
inom budget och eget verksamhetsområde 
Tf verksamhetschef 2018-11-21, 2018-11-27 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 837/2018 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

4.6 

Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering. 
Exploateringsingenjör 2018-11-07 

4.9 

Nr 838–839/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-11-09 

4.13 

Nr 785–786/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-11-02 

4.16 

Nr 818–819/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-11-14 

4.18 

Nr 789/2018, 844/2018 
2018/627, 2018/774 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats. 
Exploateringsingenjör 2018-11-06, 2018-11-28 

5 Fritidsärenden 

5.3 
 
800/2018Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av 
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verksamhet/anläggning 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6 Kulturärenden 

6.1 

Nr 802/2018 
Inköp av konstverk 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6.2 

Nr 810/2018 
Beslut om konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö 
Verksamhetschef 2018-11-13 

6.4 

Nr 801, 803/2018 
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek 
Verksamhetschef 2018-11-12 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 787–788, 791, 796–797, 804, 809, 814–816/2018, 831/2018, 836/2018, 
846/2018 
Beslut om återbesättning av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning 
inom budget. 
Verksamhetschef 2018-11-01, 2018-10-31, 2018-11-06, 2018-11-09, 2018-11-13, 
2018-11-15 
Enhetschef 2018-11-01, 2018-09-11, 2018-11-08, 2018-11-22 
Kommunchef 2018-08-30 

7.7 

Nr 795, 798, 803, 811–812/2018, 832/2018, 834/2018, 835/2018 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 mån. 
Verksamhetschef 2018-11-13 
Enhetschef 2018-11-07, 2018-11-12, 2018-11-22, 2018-11-19, 2018-11-15 

7.10 

Nr 784/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-10-25 

7.19 a 

Nr 782/2018 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Tf personalchef 2018-11-01 

8 Planärenden 

8.1 

Nr 840–841/2018 
Teckna planavtal 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 794/2018 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Administratör 2018-11-07 

10.12 

Nr 829/2018, 830/2018 
2018/768, 2018/768 
Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2018-11-12, 2018-11-22 

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 
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16.19 

Nr 845/2018 
Beslut om att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2018-11-26 

17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 842/2018 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2018-11-21 

18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.2 

Nr 793/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola. 
Verksamhetschef 2018-11-05 

  
  

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2018-12-03 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2019-01-10 
2018/10, löpnummer 4532/2018 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
  

1 Juridiska ärenden 
2

  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 783, 799, 806–808, 813, 817/2018, 826/2018 

2018/421, 2018/130, 2018/757 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Gatuingenjör 2018-11-02, 2018-11-13 
Exploateringsingenjör 2018-11-14 
Enhetschef 2018-11-12, 2018-11-14 
Verksamhetschef 2018-11-15 

2.5 Nr 781/2018 
2018/206 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-01 

2.16 Nr 790/2018 
2018/1 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-06 

2.17 Nr 805/2018 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-12 

3 Ekonomiärenden 

3.5 

Nr 833/2018 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-23 

3.17 

Nr 827/2018 
Besluta om och teckna avtal handelsorder avseende värdepapper såsom 
aktier, fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer 
för pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-11-20 
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3.20 

Nr 828/2018, 843/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av 
entreprenad inom budget och eget verksamhetsområde 
Tf verksamhetschef 2018-11-21, 2018-11-27 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 837/2018 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

4.6 

Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering. 
Exploateringsingenjör 2018-11-07 

4.9 

Nr 838–839/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-11-09 

4.13 

Nr 785–786/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-11-02 

4.16 

Nr 818–819/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-11-14 

4.18 

Nr 789/2018, 844/2018 
2018/627, 2018/774 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats. 
Exploateringsingenjör 2018-11-06, 2018-11-28 

5 Fritidsärenden 

5.3 

 
800/2018Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av 
verksamhet/anläggning 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6 Kulturärenden 

6.1 

Nr 802/2018 
Inköp av konstverk 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6.2 

Nr 810/2018 
Beslut om konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö 
Verksamhetschef 2018-11-13 

6.4 

Nr 801, 803/2018 
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek 
Verksamhetschef 2018-11-12 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 787–788, 791, 796–797, 804, 809, 814–816/2018, 831/2018, 836/2018, 
846/2018 
Beslut om återbesättning av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget. 
Verksamhetschef 2018-11-01, 2018-10-31, 2018-11-06, 2018-11-09, 2018-11-
13, 2018-11-15 
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Enhetschef 2018-11-01, 2018-09-11, 2018-11-08, 2018-11-22 
Kommunchef 2018-08-30 

7.7 

Nr 795, 798, 803, 811–812/2018, 832/2018, 834/2018, 835/2018 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 
mån. 
Verksamhetschef 2018-11-13 
Enhetschef 2018-11-07, 2018-11-12, 2018-11-22, 2018-11-19, 2018-11-15 

7.10 

Nr 784/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-10-25 

7.19 a 

Nr 782/2018 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Tf personalchef 2018-11-01 

8 Planärenden 

8.1 

Nr 840–841/2018 
Teckna planavtal 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 794/2018 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Administratör 2018-11-07 

10.12 

Nr 829/2018, 830/2018 
2018/768, 2018/768 
Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2018-11-12, 2018-11-22 

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 

16.19 

Nr 845/2018 
Beslut om att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2018-11-26 

17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 842/2018 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2018-11-21 

18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.2 

Nr 793/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola. 
Verksamhetschef 2018-11-05 
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1 Juridiska ärenden 
2

  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 783, 799, 806–808, 813, 817/2018, 826/2018 

2018/421, 2018/130, 2018/757 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Gatuingenjör 2018-11-02, 2018-11-13 
Exploateringsingenjör 2018-11-14 
Enhetschef 2018-11-12, 2018-11-14 
Verksamhetschef 2018-11-15 

2.5 Nr 781/2018 
2018/206 
Beslut om utdelning ur donationsfonder i de fall särskild styrelse inte utsetts 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-01 

2.16 Nr 790/2018 
2018/1 
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-06 

2.17 Nr 805/2018 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-12 

3 Ekonomiärenden 

3.5 

Nr 833/2018 
Förnya borgensåtagande vid omsättning av lån med tidigare beslut om 
kommunal borgen 
Kommunstyrelsens ordförande 2018-11-23 

3.17 

Nr 827/2018 
Besluta om och teckna avtal handelsorder avseende värdepapper såsom 
aktier, fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer 
för pensionsmedel 
Ekonomichef 2018-11-20 

3.20 

Nr 828/2018, 843/2018 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av 
entreprenad inom budget och eget verksamhetsområde 
Tf verksamhetschef 2018-11-21, 2018-11-27 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 837/2018 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

4.6 

Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till marknadspris efter värdering. 
Exploateringsingenjör 2018-11-07 

4.9 
Nr 838–839/2018 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
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jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2018-11-09 

4.13 

Nr 785–786/2018 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2018-11-02 

4.16 

Nr 818–819/2018 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2018-11-14 

4.18 

Nr 789/2018, 844/2018 
2018/627, 2018/774 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats. 
Exploateringsingenjör 2018-11-06, 2018-11-28 

5 Fritidsärenden 

5.3 

 
800/2018Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av 
verksamhet/anläggning 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6 Kulturärenden 

6.1 

Nr 802/2018 
Inköp av konstverk 
Verksamhetschef 2018-11-12 

6.2 

Nr 810/2018 
Beslut om konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö 
Verksamhetschef 2018-11-13 

6.4 

Nr 801, 803/2018 
Beslut om öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek 
Verksamhetschef 2018-11-12 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 787–788, 791, 796–797, 804, 809, 814–816/2018, 831/2018, 836/2018, 
846/2018 
Beslut om återbesättning av tjänst, tillsvidareanställning och 
visstidsanställning inom budget. 
Verksamhetschef 2018-11-01, 2018-10-31, 2018-11-06, 2018-11-09, 2018-11-
13, 2018-11-15 
Enhetschef 2018-11-01, 2018-09-11, 2018-11-08, 2018-11-22 
Kommunchef 2018-08-30 

7.7 

Nr 795, 798, 803, 811–812/2018, 832/2018, 834/2018, 835/2018 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 
mån. 
Verksamhetschef 2018-11-13 
Enhetschef 2018-11-07, 2018-11-12, 2018-11-22, 2018-11-19, 2018-11-15 

7.10 

Nr 784/2018 
Medge bibehållen lön under ledighet för fackligt arbete 
Personalspecialist 2018-10-25 

7.19 a 

Nr 782/2018 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Tf personalchef 2018-11-01 

8 Planärenden 
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8.1 

Nr 840–841/2018 
Teckna planavtal 
Exploateringsingenjör 2018-11-23 

9 Naturvårdsärenden 
10 Trafikfrågor 

10.5 

Nr 794/2018 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Administratör 2018-11-07 

10.12 

Nr 829/2018, 830/2018 
2018/768, 2018/768 
Beslut om namn på gator, vägar och kvarter inklusive adressättning 
Sektorchef 2018-11-12, 2018-11-22 

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 

16.19 

Nr 845/2018 
Beslut om att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2018-11-26 

17 Grundsärskolan 

17.1 

Nr 842/2018 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2018-11-21 

18 Gymnasiesärskolan 
19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
20 Särskild utbildning för vuxna 
21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

21.2 

Nr 793/2018 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola. 
Verksamhetschef 2018-11-05 

  
  

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
 
Beslutsunderlag 
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Antagande detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl., 
Handelsträdgården i Ulricehamn 
Dnr 2015/182 
 
 
Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom planområdet. Området är idag 
obebyggt sedan handelsträdgårdens avveckling. Lokaliseringen i ett redan etablerat 
bostadsområde lämpar sig för ytterligare bostäder. Kapellkyrkogården finns också inom 
planområdet och syftet med detta är att planlägga den efter dess användning då området inte 
är planlagt i dagsläget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-11-19 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
3 Plankarta antagande detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
4 Granskningsutlåtande detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl. Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
5 Samrådsredogörelse detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 

Ulricehamn 
 
Ordförandens förslag till till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl. antas. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-19 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan för Bogesund 
1:40 m.fl., Handelsträdgården i Ulricehamn 
Diarienummer 2015/182, löpnummer 4328/2018 
 
Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom planområdet. Området är idag 
obebyggt sedan handelsträdgårdens avveckling. Lokaliseringen i ett redan etablerat 
bostadsområde lämpar sig för ytterligare bostäder. Kapellkyrkogården finns också inom 
planområdet och syftet med detta är att planlägga den efter dess användning då området inte 
är planlagt i dagsläget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl. antas. 
 
 
Ärendet 
En ny detaljplan behövs för området för att möjliggöra bostadsbyggnation i form av både 
villor och parhus/radhus/kedjehus. Ungefär 16 villatomter samt två större tomter möjliggörs 
med den nya detaljplanen. Detaljplanen strider inte mot kommunens översiktsplan och kan 
ses om en förtätning av befintligt bostadsområde. I stort sett all mark inom området är redan 
ianspråktagen vilket innebär god hushållning på naturresurser. Kapellkyrkogården finns 
också inom planområdet och syftet med detta är att planlägga den efter dess användning då 
området inte är planlagt i dagsläget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Planbeskrivning antagande detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 
Ulricehamn 

2 Plankarta antagande detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 
Ulricehamn 

3 Granskningsutlåtande detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl. Handelsträdgården i 
Ulricehamn 

4 Samrådsredogörelse detaljplan för Bogesund 1 40 m.fl., Handelsträdgården i 
Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Robin Enqvist 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några 
eller enstaka fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att 
göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. 
Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, 
park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får 
vara och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. Detaljplanearbetet 
tar olika lång tid från fall till fall men under 1 år eller över 2,5 år är sällsynt.  

Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Det kan initieras från politiskt håll för att 
till exempel lösa ett behov av detaljplanerad mark för verksamheter såsom skolor, 
vårdboenden etc., för att lösa frågor gällande vägar, VA- försörjning eller för att det finns 
ett behov av bostäder. En ansökan om att en detaljplan ska upprättas eller ändras kan 
också skickas in av en exploatör eller fastighetsägare. En sådan ansökan behandlas av 
kommunen och beslut tas i frågan om att påbörja detaljplanearbete eller inte. En 
detaljplan kan upprättas med tre olika förfaranden; standardförfarande, begränsat 
förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna gentemot standardförfarande är att 
begränsat förfarande inte har någon granskning och vid utökat förfarande tillkommer 
underrättelse samt längre granskningstid.  

 

UNDERLAG 
Detaljplanearbetet utgår från de riktlinjer som finns i kommunens 
översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är visionen för 
den framtida användningen av mark och vatten. Kommunen kan även besluta 
om att ta fram ett planprogram, fördjupad översiktsplan eller 
gestaltningsförslag som anger övergripande mål med ett större geografiskt 
avgränsat område. Översiktsplanen, eventuella planprogram och utredningar 
ligger sedan till grund för detaljplanearbetet. Det finns även tillfällen när 
föreslagen användning i detaljplanen strider mot översiktsplanen, då genomförs 
detaljplanearbetet med ett utökat förfarande. 

PLANARBETE OCH SAMRÅD    
En detaljplan upprättas med hjälp av underlag från utredningar som kan röra 
frågor om exempelvis arkeologi, geotekniska förutsättningar och buller. När 
planhandlingarna och utredningarna är färdiga samråder kommunen med 
sakägare (till exempel grannar), statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. Ett följebrev skickas ut till sakägarna där det meddelas hur 
länge detaljplanen är ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. 
Planhandlingar, som består av plankarta, planbeskrivning och andra eventuella 
dokument, läggs upp på kommunens hemsida. I vissa fall hålls ett samrådsmöte 
och vid utökat förfarande kungörs samrådet i lokaltidningen. Syftet med samråd 
är att de som berörs av detaljplanen ska ha insyn och möjlighet att tycka till. De 
som har synpunkter ska skriftligen yttra sig under samrådstiden. När 
samrådstiden passerat sammanställs och besvaras de inkomna synpunkterna i 
en samrådsredogörelse. 
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GRANSKNING 
Efter samråd görs i regel vissa ändringar av planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter. När förslaget omarbetats ställs planhandlingarna ut för 
granskning. Information om planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse 
skickas återigen ut till berörda sakägare, myndigheter etc. och läggs ut på 
kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast 
under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter i 
vad som kallas granskningsutlåtande. 

ANTAGANDE OCH LAGA KRAFT 
Efter granskningstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som 
inkommit. Kommunstyrelsen tar i de flesta fall beslutet om att anta 
detaljplanen men vid exempelvis utökat förfarande så tas beslutet av 
kommunfullmäktige. Beslutet kan sedan överklagas av de som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. Om ingen 
överklagar beslutet att anta detaljplanen inom tre veckorna så vinner 
detaljplanen laga kraft. 

 

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE 
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LÄSANVISNING 

Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i 
förslaget och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. 
För att få en övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en 
introduktion som ger en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på 
förändring. Efter förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, 
dokumentet avslutas med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om 
läsaren i förslagsdelen upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i 
dokumentet för att få mer bakgrundsinformation.  
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ANTAGANDEHANDLING 
Detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl. 
”Handelsträdgården”  

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000  
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning  

 Samrådsredogörelse 
 

Övriga handlingar/ utredningar:  
 Geoteknisk utredning 
 Trafikbullerutredning 
 Fastighetsförteckning 
 Arkeologisk utredning 
 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planens syfte är att möjliggöra för 
nybyggnation av bostäder inom planområdet. 
Området har sedan handelsträdgårdens 
avveckling stått obebyggt och lokaliseringen i 
ett redan etablerat område lämpar sig för 
ytterligare bostäder. Även kapellkyrkogården 
är med i planområdet med syfte att planlägga 
den efter dess användning då den inte är 
planlagd i dagsläget. 

PROCESS 
Planprocessen för detta detaljplaneärende 
genomförs med det numera äldre 
bestämmelserna, normalt planförfarande. 
Detaljplanen har varit på samråd under 
sommaren 2015 och granskning under hösten 
2018. Myndigheter, fastighetsägare, 
föreningar, enskilda med flera som har intresse 
av planen har beretts tillfälle att yttra sig under 
processen.  

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet avgränsas av Reflevägen och 
Vistabergsvägen i Ulricehamn, 
Kapellkyrkogården ingår i planområdet. 
Mellan Kapellkyrkogården och resterande del 
av planområdet återfinns Brunnvägen. 
Planområdets areal är cirka 5 hektar varav 
Kapellkyrkogården upptar cirka 2 hektar.  

 

Markägande 
Bogesund 1:31 (gatumark) 1:32, 1:33, 1:41 och 
1:43 är i privat ägo, Bogesund 1:36, 1:37, 1:39, 
1:40, 1:42, 1:44 och 1:281 ägs av Ulricehamns 
kommun och Bogesund 1:47 ägs av 
Ulricehamns Kyrkliga Samfällighet. 
Planområdet omfattar också samfälligheterna 
s:2, s: 11 och s:15.    

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap 
Miljöbalken, som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Området är redan 
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ianspråktaget vilket innebär ett effektivt 
nyttjande av markresurser. 

Miljöbalken kapitel 4 behandlar ”Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet”. 
Planområdet berör inte något av dessa 
områden. Detaljplaneområdet omfattas 
därmed inte av kapitel 4. 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 
och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas.  

Området är lokaliserat i ett redan befintligt 
bostadsområde. Tidigare verksamhet i form av 
handelsträdgård har orsakat föroreningar som 
sanerats. Planförslaget innebär viss ökning av 
trafik jämfört med nuvarande användning. 
Luftkvaliteten bedöms dock att inte överskriva 
miljökvalitetsnormen. Miljökvalitetsnormerna 
för grund- och ytvatten befaras inte heller de 
att försämras nämnvärt.  

 

 

Drönarbild över planområdet



ANTAGANDESHANDLING   8 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Marken i området sluttar svagt åt sydost från 
en marknivå på cirka +174 (meter över havet) i 
nordväst till nivå +173 i sydost. I den 
nordvästra delen av området finns ett 
höjdparti med nivåer kring +177. Precis norr 
om före detta riksväg 40 (väg 1704) finns en 
cirka 6 meter hög brant slänt, marken 
nedanför slänten ligger på cirka +167 meter. 
Mindre förändringar kommer att göras 
avseende marknivån i samband med 
tillkommande gata och bebyggelse för att 
uppnå en god tillgänglighet.  

I planområdets nordvästra del finns vissa träd, 
bland annat en ek. I just det området sluttar 
terrängen mer än i resterande av området som 
planeras att bebyggas med bostäder. Området 
kring eken planeras till naturområde vilket 
skapar förutsättningar för att bevara trädet. I 
övrigt har stora delar tidigare varit bebyggda 
med växthus som har rivits och marken har 
sanerats.  

Kulturmiljövärden 
Kapellkyrkogården ligger inom riksintresset 
Ätrans dalgång, P49 som utgör dalgångsbygd 
med kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan 
stenåldern.  

Kapellet är från 1910-talet och finns med i 
Ulricehamns kommuns 
kulturmiljövårdsprogram (2002). Kapellet är 
uppfört i en för 1910-talet karaktäristisk 
tegelarkitektur med nationalromantiska drag. 
Arkitekten Lars Kellman har i byggnaden 
fångat upp och kombinerat nygotiska stildrag 
med ett nationalromantiskt formspråk, vilket 
ger byggnaden ett högt arkitektoniskt värde.  

Kapellet har i detaljplanen fått 
skyddsbestämmelser i form av rivningsförbud 
och utökad lovplikt vid ändringar. 

 

 

BEBYGGELSE 

Placering och utformning 
Närmast Brunnvägen planeras flerbostäder i 
form av parhus, radhus och kedjehus. 
Maximalt 35 % av tomterna får bebyggas. Den 
relativt höga exploateringsgraden syftar till att 
de tomterna ska ha en flexibilitet vad gäller 
utformningen. Beroende på hur den som 
bygger löser vissa frågor t.ex. buller kan det 
resultera i varierande resultat gällande 
huruvida 35 % av fastigheterna kan komma att 
bebyggas. Krav gällande tillgänglighet, 
parkering, sophantering, friytor samt 
framkomlighet för utryckningsfordon behöver 
också säkerställas.  

Höjden regleras efter nockhöjd i meter över 
havet och medger en höjd av cirka 7 meter och 
takvinkeln får vara mellan 15 och 30 grader.   

Visionen för bebyggelsen mot Brunnvägen är 
att den ska uppföras i en villalikande karaktär. 
Detta styrs inte i plankartan men möjligheten 
finns att kommunen som markägare kan ställa 
krav på utformningen i samband med 
försäljning. Marken säljs troligen genom 
markanvisning.  

Fastigheterna som redan är bebyggda med 
villor planeras efter sin användning och får en 
bestämmelse gällande att maximalt 25 % av 
fastigheten får bebyggas. Höjden regleras med 
nockhöjd i meter över havet och fastigheterna 
har fått en anpassad nockhöjd för respektive 
fastighet så att ingen byggnad ska vara 
planstridig. 

I resterande delar av området där bostäder 
planeras är det friliggande villor som får 
byggas. Minsta fastighetsstorlek för 
villatomterna är 800 kvadratmeter där 
byggnadsarean för huvudbyggnaden får uppgå 
till 190 kvadratmeter och fristående garage till 
50 kvadratmeter. Höjden regleras efter 
nockhöjd i meter över havet och medger en 
höjd av cirka 7 meter och takvinkeln får vara 
mellan 15 och 30 grader. I den nordvästra 
delen av området ska byggnaderna uppföras 
med souterrängvåning.  
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Tillgänglighet 
En gång- och cykelväg planeras mellan det nya 
bostadsområdets nordöstra del och 
Reflevägen. Vid Brunnvägen planläggs hela 
vägområdet som gata men syftar till att även 
innefatta gång- och cykelväg.   

Grundläggning 
Stabiliteten i exploateringsområdet norr om 
Brunnvägen är tillfredsställande och kräver 
inga särskilda restriktioner med avseende på 
grundläggningen av planerade byggnader. 

Byggnaderna kan grundläggas med platta på 
mark. Inför detaljprojektering av markarbeten 
och byggnadernas grundläggning bör dock 
detaljerade rekommendationer tas fram 
utifrån utförda undersökningar där fastställda 
marknivåer och byggnadernas utformning 
beaktas. Se geoteknisk utredning för ytterligare 
information.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Cirka 300 meter lokalgata kommer att 
anläggas inom planområdet. 

Gång- och cykelväg anläggs längsmed 
Brunnvägen, mellan Reflevägen och den nya 
lokalgatan. De planerade nya bostäderna 
kommer främst att trafikförsörjas från en 
infart till området från Brunnvägen. Några 
fastigheter kommer att anslutas mot 
Vistabergsvägen och fastigheten öster om 
Reflevägen ansluts mot Reflevägen.  

Utfartsförbud införs mot Brunnvägen, förutom 
där lokalgatan byggs, för att minimera antalet 
korsningar. Utfartsförbud införs också mot 
Reflevägen från Bogesund 1:40.  

Det finns utrymme att räta upp korsningen 
Brunnvägen – Reflevägen för att få bättre 
siktförhållanden. 

Parkering 
Parkering löses inom respektive fastighet 
enligt Ulricehamns kommuns parkeringsnorm. 

 

STÖRNINGAR 

Buller 
Området är bullerutsatt främst med anledning 
av närheten till Brunnvägen. En 
bullerutredning (Ramböll, 2017) visar att det 
framförallt är bullersituationen vid uteplatser 
som riskerar att inte klara riktvärdena i 
förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggande (2015:216). Det finns 
möjlighet att uppföra uteplatser som klarar 
riktvärdena både med och utan en 
bullerskärm. Om ingen form av bullerskydd 
byggs så behöver fastigheterna mot 
Brunnvägen ha uteplatser mot den sidan av 
fastigheten som inte är vänd mot Brunnvägen 
eller uteplatser på båda sidor av sina 
byggnader. Byggs uteplatser utan bullerskydd 
betyder det alltså att det också måste finnas en 
tillgänglig uteplats som klarar riktvärdena (det 
vill säga på andra sidan byggnaderna). 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp, el, tele, bredband och 
värme 
Vatten och avlopp, el, tele och bredband finns 
utbyggt till området. Fjärrvärme finns utbyggt 
till handelsområdet nordost om kyrkogården 
och området har förutsättningar för att 
anslutas. Plankartan innefattar ett område 
med plats för teknisk anläggning (E- område) 
som tillåter transformatorstation. Det finns 
befintliga teleledningar som påverkar de 
tilltänkta tomterna vilka behöver flyttas när 
tomterna iordningställs.  

Dagvatten 
Det finns dagvattenledningar i anslutning till 
området men de har tidigare haft bristande 
kapacitet, troligen på grund av den tidigare 
stora byggnationen. Dagvattenledningarna 
planeras att förstärkas. Dagvatten från tak, 
gårdsplaner och uppfarter bör främst ledas ut 
på bevuxen mark för infiltration. I 
planområdet finns ingen yta utpekad för 
dagvattenhantering utan det dag- och 
dräneringsvatten från området som inte 
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infiltreras ansluts till det kommunala 
dagvattennätet.  

Återvinningsstation 
Närmaste återvinningsstation finns vid 
Karlsnäsvägen, avståndet är cirka 550 meter.  

PLANBESTÄMMELSER 
Detaljplanen reglerar både allmänna platser 
och kvartersmark. Allmänna platser ägs, sköts 
och kommer att byggas ut av kommunen enligt 
bestämmelser i detaljplanen. Allmänplatsmark 
inom detaljplanen rör natur, gata samt gång- 
och cykelväg. Kvartersmark får användas enligt 
detaljplanens angivna användningar och 
bebyggas i den omfattning som 
bestämmelserna anger. 

Allmänna platser 
GATA innefattar gata för fordonstrafik där 
även möjlighet för trottoar där fotgängare och 
cyklister kan färdas. Det finns befintliga gator 
inom planområdet, möjligheten till en ny gata i 
det nya bostadsområdet skapas av 
detaljplanen. 

GC-väg betyder gång- och cykelväg där 
biltrafik inte är tillåten. Tanken är att det nya 
kvarterets gata ska knytas an med Reflevägen 
och naturområdet i öster med en gång- och 
cykelväg.  

NATUR innebär att befintlig vegetation 
bibehålls och fortsatt hålls i kommunal ägo. 
Eventuellt kan någon parkbänk eller liknande 
uppföras på platsen. Det finns en gammal ek 
inom naturområdet som ska bevaras.  

Kvartersmark 
All kvartersmark inom området har någon av 
bestämmelserna M- begravning, B- bostäder 
eller E1- transformatorstation.  

Området med bestämmelsen M är 
Kapellkyrkogården som tidigare inte varit 
planlagd men nu planläggs med sin aktuella 
användning.  

Det finns ett område i planen där 
transformatorstation tillåts där det idag 
återfinns en transformatorstation. 

I området finns det redan fyra villor som 
planläggs som bostäder. Utöver de befintliga så 
skapas också möjligheter för ytterligare 
bostäder i området där tidigare Henrikssons 
Blomsterproduktion huserade. Dessutom 
planläggs mark för en villatomt öster om 
Reflevägen i anslutning till befintliga bostäder.  

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark 
Utformningen för bostäderna bestäms av en 
bestämmelse med bokstaven f följt av en siffra 
där 1 innebär friliggande souterrängvillor, 2 
friliggande villor och 3 flerbostadshus/parhus/ 
radhus/kedjehus.  

Omfattningen av byggnationen har en rad olika 
bestämmelser som varierar inom området men 
följande bestämmelser gäller för minst någon 
del av området. Bestämmelse för: 

 Minsta och högsta takvinkel i grader 

 Högsta nockhöjd i meter över havet 

 Minsta fastighetsstorlek 

 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea 
per fastighetsarea angivet i procent 

 Största exploatering per fastighet 
angivet i kvadratmeter byggnadsarea 
där även fristående garage eller förråd 
på 50 kvadratmeter får byggas.  

En bestämmelse för placering av byggnader p1 
som anger att huvudbyggnad ska placeras 
minst 4 meter från tomtgräns och 
förråd/garage minst 2 meter från tomtgräns 
och garageinfart minst 6 meter från gata. 

p2 innebär samma som p1 förutom att 
huvudbyggnad ska placeras minst 2 istället för 
fyra meter från fastighetsgräns.  

Det finns också en bestämmelse om att källare 
inte får finnas och en bestämmelse om 
utfartsförbud från kvartersmark mot 
Brunnvägen men också delvis mot Reflevägen 
och Vistabergsvägen.  

m1 är en bestämmelse om att den ekvivalenta 
bullernivån mot fasad ej får överstiga 60 dBA 
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och att bostäder ska ha minst en uteplats där 
den ekvivalenta bullernivån är högst 50 dBA 
och 70 dBA maximalnivå.  

Prickad mark innebär att marken inte får 
förses med byggnad och när även bokstaven u 
finns på den prickade marken så ska marken 
vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar.  

Området som innefattar Kapellkyrkogården 
har genom detaljplanen fått bestämmelserna r1 
och k1. r1 innebär att kapellet inte får rivas och 
k1 innebär att kapellets karaktärsdrag vad 
gäller tegelarkitektur med nationalromantiska 
drag ska bibehållas. 

 

 

 
 

Administrativa bestämmelser 
Kapellet har i detaljplanen fått ändrad lovplikt 
vilket innebär att bygglov krävs vid 
underhållsåtgärder. 

Strandskyddet som återinträder vid 
planläggning upphävs för hela planområdet. 

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år 
från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Rätten att bygga enligt detaljplanens 
bestämmelser gäller dock även efter 
genomförandetidens slut. 

ILLUSTRATION 
Illustrationskartans syfte är att ungefärligt visa 
hur området kommer att utformas. Plankartan 
är dock den juridiskt bindande kartan och 
illustrationen bör ses som en skiss som är till 
för att övergripande förstå innebörden av 
plankartan.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 
I Ulricehamns kommuns översiktsplan är 
området utpekat som pågående planerat 
bostadsområde och befinner sig inom 
utredningsområdet för stationsläge och 
stadsutveckling. 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
I den fördjupade översiktsplanen från 2008 är 
inte området särskilt utpekat för ny 
bostadsbebyggelse. Detaljplanens syfte 
överensstämmer dock med de övergripande 
målsättningarna om att förtäta staden, bygga 
bostäder i närhet till utpekat område för 
eventuellt framtida stationsläge för 
Götalandsbanan. 

DETALJPLAN 
Bogesund 1:40, 1:41 och 1:42 ligger inom 
detaljplan 28-02-24 (15-STY-34), inom dessa 
fastigheter tillåts bostäder och 
handelsträdgård. Bogesund 1:36 ligger inom 
detaljplan 03-03-03 (1491-P110), inom den 
fastigheten tillåts park.  

Bogesund 1:43 och 1:44 ligger inom detaljplan 
28-03-05 (15-STY-35), inom dessa fastigheter 
tillåts bostäder. Angränsande detaljplaner är 
61-12-05 (1491-P46), 64-11-25 (1491-P38), 70-
07-27 (1491-P36), 83-06-22(15-ULS-349), 64-
08-27 (1491-P40) och 03-03-03 (1491-P110). 
Det finns ingen detaljplan för Bogesund 1:47.  

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kulturmiljövård 
Den del av planområdet där 
Kapellkyrkogården återfinns ligger inom 
riksintresset för kulturmiljövård. 

Riksintresse Kommunikationer 
Planområdet är lokaliserat inom 
Götalandsbanans korridor. Kommunen håller 
sig uppdaterad om planeringsläget för ny 
höghastighetsjärnväg.  

En utbyggnad av bostäder enligt detaljplanen 
bedöms inte försvåra avsevärt för en framtida 
utbyggnad av höghastighetsjärnvägen. Då 

exploateringen som medges i planen är en 
förtätning av befintligt bostadsområde är det 
rimligt att acceptera utbyggnaden. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ligger inom sekundär skyddszon 
för vattentäkt. Det innebär att vissa former av 
byggnation som schaktning, pålning, 
underjordsarbete m.m. inte får ske utan 
tillstånd av miljö- och byggnämnden. 

Nyanläggning av väg samt parkeringsplats för 
mer än 20 personbilar eller motsvarande får 
inte heller ske utan tillstånd.  

STRANDSKYDD 
Enligt miljöbalken kapitel 7 råder generellt 
strandskydd 100 meter vid sjöar och 
vattendrag för att tillgodose allmänhetens 
tillgång till friluftsliv samt att bevara goda 
livsvillkor för växt- och djurlivet.  

För sjön Åsunden gäller strandskydd med 300 
meter. Strandskyddet sträcker sig från 
strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. 
I gällande detaljplanen är strandskyddet 
upphävt.  

Enligt Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18g§ PBL 
gäller strandskyddet åter, om detaljplanen 
ersätts med en ny detaljplan.  

Hela Kapellkyrkogården och drygt halva delen 
som planeras till ett bostadsområde befinner 
sig kortare än 300 meter från Åsunden. 
Däremot tas ingen tidigare oexploaterad mark 
inom strandskyddsområde i anspråk och väg 
1704 återfinns mellan Åsunden och 
planområdet vilket gör att området saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Planområdet utgörs av ett område som tidigare 
till största delen varit bebyggd med växthus 
som rivits och marken har sanerats. Det finns 
en måttlig sluttning mot sydost i planområdet 
med en nivåskillnad på 10–15 meter mellan 
den lägsta och högsta delen av området. 
Sluttningen är mer kraftig i området nära 
Fotåsen. Terrängen nära Brunnvägen är 
relativt flackt. Det finns en ek inom 
naturområdet som ska bevaras.  

Geoteknik  
Geotekniska utredningar har genomförts, först 
2015 (innan samråd) följt av en 
kompletterande utredning 2016 (se bilaga). 
Stabiliteten för planerat område har 
kontrollerats och visar att stabiliteten uppfyller 
erforderlig säkerhet mot brott. Inför 
detaljprojektering bör detaljerade 
rekommendationer tas fram utifrån utförda 
undersökningar där fastställda marknivåer och 
byggnadernas utformning beaktas. Se bilagda 
geotekniska utredningar för mer information. 

Grundvattennivåerna i närliggande område 
(Vistaholms förskola) är 2015 uppmätta till 
cirka 2,8 meter under markytan men kan 
periodvis uppgå till närmare 1,3 meter. Då 
området är lokaliserat inom 
vattenskyddsområde (sekundär skyddszon) 
krävs tillstånd och skyddsåtgärder för 
schaktarbeten. Bortledning av grundvatten är 
en tillståndspliktig verksamhet. 

Markföroreningar 
Området har tidigare till största delen utgjorts 
av en handelsträdgård. 2010 utförde Sweco en 
miljöteknisk undersökning och därefter har 
området sanerats. För kontroll har analys av 
pesticider (växtgifter) i jord utförts i 3 punkter 
i rubricerad utredning. Samtliga analyser 
avseende pesticider påvisar halter under 
laboratoriets detektionsgräns eller låga halter 
tydligt under förekommande riktvärden. 

På fastigheten Bogesund 1:36 har det funnits 
en dieselpump med tillhörande cistern. Enligt 
uppgifter utfördes 2001 en sanering. Området 
har kontrollerats och oljeanalyserna påvisar 
halter under laboratoriets detektionsgräns eller 
låga halter tydligt under förekommande 
riktvärden. 

Radon 
Radonmätning genomfördes i samband med 
den geotekniska undersökningen. Marken 
klassas som högradonmark och byggnader ska 
uppföras radonsäkra (se geoteknisk utredning 
(2015) för mer information). 

Risk för höga vattenstånd 
En översvämningskartering över Åsunden, 
yttre Åsunden och Ätran togs fram 
2014/5469734 med bedömning för lägsta nivå 
för uppförande av ny bebyggelse. Lägsta nivå 
för nya bostäder kommer att uppföras på 
tillräcklig nivå och bedömningen är att 
planområdet inte riskerar påverkan av höga 
vattenstånd. 

Naturvärden 
Planområdet har i nuläget begränsade 
naturvärden. 

Kulturmiljövärden 
Kapellkyrkogården ligger inom riksintresset 
Ätrans dalgång, P49 som utgör dalgångsbygd 
med kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan 
stenåldern.  

Fornlämningar 
På kyrkogården inom planområdet finns en 
domarring, som är ett gravmonument från 
järnåldern. En arkeologisk utredning har 
utförts av Västarvet under 2015, de fann vissa 
lösfynd av bland annat flinta. Slutsatsen av 
undersökningen är att exploatering kan ske 
utan ytterligare antikvariska åtgärder på 
platsen (se bilaga för mer information). 

Historik 
På 1890-talet hade Villastaden inte börjat 
byggas och staden låg ännu till stora delar 
inom det gamla medeltida stadsområdet. 
Villastaden var åkermark till Brunns by och 
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här fanns också några torp och backstugor 
(markerade med B och T).  

 

I Villastaden finns villabebyggelse från större 
delen av 1900-talet. I planområdet har 
verksamheterna utökats etappvis; under 1950-
talet uppfördes vad som idag är 
huvudbyggnaden på 1:42 i den centrala delen 
av området.  

Inom planområdet låg tidigare Henrikssons 
handelsträdgård som grundades år 1924 och 
drevs av samma släkt i tre generationer. 
På fastigheten fanns ett bostadshus och ett 
arbetshus samt ett antal växthus där det 
odlades snittblommor.  

 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
I området finns idag fyra villor i den delen där 
ytterligare bostäder planeras samt ett kapell på 
Kapellkyrkogården.  

 

Skola, varuaffär, vård 
Närmaste livsmedelsbutik ligger knappt 1,4 
kilometer från planområdet. Avstånd till 
vårdcentral är cirka 250 meter.  

Avståndet till närmaste för- och 
lågstadieskolan, Vistaholms föräldrakooperativ 
(F-3), är 750 meter. Till Bogesundsskolan (1–
6) är det cirka 2 kilometer. Högstadieskolan 
Stenbocksskolan (7–9) ligger cirka 2,5 
kilometer bort och avståndet till 
Tingsholmsgymnasiet är cirka 3,3 kilometer.  

FRIYTOR 

Rekreation 
I anslutning till planområdet ligger 
Fotåsberget som kan utforskas via den 4 
kilometer långa Apelskogsleden.  En längre 
vandringsled löper också genom området. 
Ulricehamns skidcenter ligger drygt 2 
kilometer från området. På norra sidan av 
Reflevägen finns en bollplan och sjön Åsunden 
finns inom gångavstånd. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
I nuläget trafikförsörjs området från 
Brunnvägen, Reflevägen och Vistabergsvägen. 
Bogesund 1:32, 1:33 och 1:41 har sina utfarter 
mot Reflevägen och Bogesund 1:43 har sin 
utfart mot Vistabergsvägen. Transport till 
plastindustrin nordöst om området går via 
Reflevägen.  

Det finns en trafikräkning för Brunnvägen vid 
planområdet från 2017 där trafikmängden 
uppmättes till 1927 fordon per dygn. 
Årsdygnstrafiken vid Reflevägen var 
2012/2013 550 fordon.  

Gång- och cykelvägar 
Cykelvägsförbindelse till området saknas. En 
trottoar finns längs Brunnvägen.  

Kollektivtrafik 
De närmsta busshållplatserna, Kiosken 
Villastaden och Kyrkogården ligger cirka 150 
respektive 50 meter från planområdet.  
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STÖRNINGAR 

Farligt gods  
Genom staden går riksväg 40 som är belastat 
med stora mängder farligt godstrafik. Godset 
utgörs främst av petroleumprodukter. 

Efter att riksväg 40 byggdes ut i nytt läge 
påverkas området i mycket mindre 
utsträckning av farligt godstransporter då 
gamla riksväg 40 (väg 1704) enbart används 
som farligt godsled vid omledning av trafik. 
Väg 1704 är lokaliserad cirka 90 meter från 
närmsta planerade bostad vilket bedöms vara 
ett accepterat avstånd från en sekundär led för 
farligt gods. Terrängen lutar också ner från 
planområdet mot väg 1704 och höjdskillnaden 
är 6–7 meter. Vid en olycka med farliga vätskor 
utgör därför terrängen i sig ett skydd. 

 

BEHOVSBEDÖMNING  

BEHOVSBEDÖMNING 

En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 
Miljöbalken har inte upprättats eftersom det 
bedömts att planen inte innebär någon 
betydande påverkan på miljö, hälsa, 
hushållning av mark och vatten och andra 
naturresurser.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Kommunen bedömer att planområdet saknar 
miljöer lämpliga för arter skyddade i 
artskyddsförordningen. Förändringen har 
därför ingen särskild betydelse för arter 
nämnda i artskyddsförordningen.  

 

Drönarbild över det planerade bostadsområdet
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Planområdet utgörs av ett område som tidigare 
till största delen varit bebyggd med växthus. 
Växthuset har rivits och området har sanerats. 
Befintlig infrastruktur i gatu- och ledningsnät 
utnyttjas.  

Förslaget innebär ett positivt tillskott av nya 
tillgängliga bostäder i ett relativt centralt läge 
som i dagsläget inte utnyttjas.  

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
Planutformningen innebär en förtätning av 
staden vilket bidrar till att det serviceutbud 
som finns i de centrala delarna av Ulricehamn 
kan utnyttjas.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Kommunen bedömer att planens 
genomförande innebär att gällande 
miljökvalitetsmål för luft inte kommer att 
överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Vattenförekomst Blidsberg – Ulricehamn 
(grundvatten) (SE641898-136028) är bedömt 
som god för både den kemiska 
grundvattenstatusen och den kvantitativa 
statusen. Kvalitetskravet till 2021 är god 
kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ 
status.  

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten 
Åsunden (SE639683-134896) är god ekologisk 
status respektive god kemisk ytvattenstatus 
2021. För Åsunden är den ekologiska statusen 
bedömd som måttlig med avseende på 
näringsämnen och hydromorfologi, 
konnektivitet. Enligt SMHI:s vattenwebb står 
Urbant inkl. dagvatten för 2 % resp. 1 & av den 
totala tillförseln av fosfor resp. kväve till 
Åsunden. Planområdet omfattar inga 
vattenhinder och påverkar inte 
konnektiviteten. Bidraget av näringsämnen till 
Åsunden antas vara närmast försumbart 

utifrån planförslaget. När det gäller 
närsaltsbelastningen på Åsunden och de 
åtgärder som föreslås respektive har 
genomförts är inga av dessa aktuella inom 
planområdet.  

Genomförandet av planen medför inte några 
negativa utan snarare en viss förbättring för 
förhållanden avseende vattenförekomsternas 
status sett till områdets tidigare användning.   

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär ett fortsatt obebyggt 
och outnyttjat område mitt i ett redan etablerat 
bostadsområde.  

STÖRNINGAR FRÅN 
INDUSTRIVERKSAMHET 
Pågående verksamhet belägen nordost om 
området är inte av störande karaktär. 

NATURVÄRDEN 
Projektet kommer inte beröra något område 
som bedömts ha högt regionalt eller lokalt 
naturvärde. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Bostadsbebyggelsen påverkar inte värdena för 
riksintresset. 

STRANDSKYDD 
Strandskyddet upphävs. Området är redan 
ianspråktaget på ett sådant sätt att 
strandskyddets syften saknar betydelse samt 
att området är avskilt från strandlinjen genom 
att både väg 1704 och Brunnvägen återfinns 
närmare sjön. 

STADSBILD  
Planen kommer att ersätta en innehållslös och 
ostrukturerad stadsbild för allmänheten. Den 
nya bebyggelsen följer samma mönster som 
den befintliga i området och därmed förstärks 
den bebyggelsestruktur som redan finns.  

DAGVATTEN 
Dagvattenhantering sker till det kommunala 
dagvattennätet som kan behöva förstärkas.  
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TRAFIK 
Den föreslagna trafiklösningen innebär viss 
ökad trafik för grannfastigheter som ligger 
längs med Brunnvägen. Trafiken till det nya 
bostadsområdet kommer i huvudsak att matas 
från Brunnvägen vilket innebär mindre 
påverkan på trafikmängden längs de övriga 
gatorna i området. Vid en uppskattning genom 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg beräknas 
området generera drygt 212 bilresor per dag. 

Samtliga fordonsrörelser kommer att trafikera 
Brunnvägen och antas fördela sig enligt 
tabellen nedan. 

Den största trafikökningen förväntas uppstå på 
Boråsvägen vid Marknadsplatsen och 
inkluderas i utredningen för ny trafiklösning 
kopplat till entré Ulricehamn. Väg 40, 46 och 
1704 förväntas få viss tillkommande trafik till 
följd av planförslaget. De tillkommande 
trafikmängderna är små och bedöms inte ha 
någon avgörande påverkan på respektive väg. 

BULLER 
Området är bullerutsatt främst med anledning 
av närheten till Brunnvägen. Bullerutredning 
(Ramböll, 2017) är framtagen vilken visar att 
det är framförallt bullersituationen vid 
uteplatser som riskerar att inte klara 
förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggande (2015:216). Det finns goda 
förutsättningar att uppnå en god boendemiljö 
avseende buller enligt nämnd förordning.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  tredje kvartalet 2015 
Granskning tredje kvartalet 2018 
Antagande första kvartalet 2019 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till första kvartalet 2019 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag 
detaljplanen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen 
måste beaktas. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet.  

 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad 
samt för framtida drift och underhåll av allmän 
plats inom planområdet.  

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB  
 det allmänna va-ledningsnätet 
 elförsörjning 
 eventuell utbyggnad av optofiber 
 eventuell utbyggnad av fjärrvärme 
 dagvattenledningar 
 
Kommunen  
 utbyggnad av allmän plats gata 
 utbyggnad av allmän plats gc-väg 
 iordningställande av allmän plats 

natur 
 
Fastighetsägare 
 egen byggrätt samt övriga 

anläggningar på kvartersmark 

Avtal m.m. 
Avtal kommer att upprättas enligt rubriken 
”Konsekvenser för fastighetsägare inom 
planområdet”. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, rättighetshavare och 
delägare i eventuella samfälligheter framgår av 
fastighetsförteckningen.  

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs 
per fastighet i planområdet. Förändringarna 
framgår av figur på sida 20. De arealuppgifter 
som anges är ungefärliga och kan komma 
justeras vid lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och 
genomförs i första hand med stöd av avtal 
mellan fastighetsägarna. Detsamma gäller vid 
bildande av gemensamhetsanläggningar och 
andra rättigheter.  
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Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger 
kommunen rätt att lösa in mark som enligt 
planen ska användas för allmänna platser 
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 
rätt att kräva att kommunen löser in marken. 

Kommunen är skyldig att betala ersättning för 
den mark som ska lösas in. 

Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. Om behov 
uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser 
införas senare genom ändring av detaljplan. 

Fastighetsbildning 
Förändring av fastighetsindelning kommer att 
genomföras. De fastighetsdelar som utgör 
mark för allmän plats regleras till lämplig 
kommunalt ägd fastighet. Ansökan om 
fastighetsbildning görs hos 
Lantmäterimyndigheten. Fastighetsbildning 
inom kvartersmark kommer behövas för att 
överensstämma med detaljplanen och delas in 
i lämpliga exploateringsfastigheter, antingen 
genom avstyckning eller fastighetsreglering. 

En del av Bogesund 1:43 befintliga 
förrådsbyggnad samt stödmur har byggts över 
den gemensamma fastighetsgränsen. Planen 
möjliggör en justering av gränsen så byggnad 
och stödmur inryms inom fastigheten. 
Kostnaden för den eventuella 
fastighetsbildningen blir en avtalsfråga mellan 
parterna. 

Detaljplanen möjliggör för ägaren av Bogesund 
1:41 att tillsammans med ägaren av Bogesund 
1:39, 1:40 och 1:42 (Ulricehamns kommun) att 
träffa överenskommelse om en gränsjustering 
där man gemensamt optimerar 
markutnyttjandet inom kvarteret. Kostnaden 
för den eventuella fastighetsbildningen blir en 
avtalsfråga mellan parterna.  

Samfälligheterna Bogesund s:2, s:11 och s:15 
utgör redan enligt gällande detaljplaner allmän 
plats, gata/väg. Brunnvägen har tidigare 
utgjort del av den allmänna vägen mellan 
Ulricehamn och Borås utan att inlösen 
aktualiserats. I det fall att inlösenförfarandet 
aktualiseras i framtiden ansvarar kommunen 

för att ansöka och bekosta en 
lantmäteriförrättning där delägarkretsen i 
samfälligheterna utreds och där frågan om 
eventuell ersättning till delägarna kommer att 
bestämmas av Lantmäteriet. 

Ledningsrätt 
Ett u-område för allmänna ledningar på 
kvartersmark finns i plankartan på begäran av 
Ulricehamns Energi AB. Inom u-området kan 
ledningsrätt upplåtas för allmänna ledningar. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Lokalgata samt gång- och cykelväg byggs ut 
med kommunen som huvudman. 
Detaljprojektering genomförs av kommunen. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Området kommer att anslutas till det 
kommunala VA-nätet. 

Utbyggnad av vatten, avlopp och dagvatten 
behöver utredas vidare och detaljprojekteras. 
Dagvattennätet kan behöva förstärkas vilket 
Ulricehamns Energi AB ansvarar för. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.  

Det finns befintliga teleledningar som påverkar 
de tilltänkta tomterna som behöver att flyttas 
när tomterna iordningställs. 

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning har utförts och finns 
som bilaga till planhandlingarna.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande består av planering, utbyggnad 
av allmän plats samt fastighetsbildning. 
Kostnader kommer även uppstå i form av drift 
och underhåll av allmänna platser för 
kommunen. 

Kommunen får inkomster genom överlåtelser 
av kvartersmark, eventuellt 
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exploateringsbidrag för utbyggnad av allmän 
plats, avgifter i samband med ansökan om 
bygglov (planavgift, bygglov, nybyggnadskarta, 
utsättning etc.).  

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och 
dagvatten 
Ulricehamns Energi AB tar ut avgift för 
anslutningar till VA-nätet enligt gällande taxa. 

Gatukostnader 
Ingen utdebitering av gatukostnader kommer 
att krävas av befintliga fastigheter. Eventuellt 
kommer exploateringsbidrag tas ut av 
exploatör vid markanvisning för områdena 
som medger bebyggelse i form av flerbostads-, 
rad- och parhus.  

Övriga avgifter 
Den som bygger får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: planavgift, 
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och 
utsättningsavgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsvisa konsekvenser av detaljplanen 

Fastighet 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 

och Marköverföringar 
(fastighetsbildning) 

Ekonomiska konsekvenser för 
fastighetsägaren 

  Kostnader Intäkter 

Bogesund 1:31 
Privatperson 

Fastigheten regleras till lämplig 
kommunal gatufastighet. 

Fastigheten är i befintlig detaljplan 
planlagd som gata. Ingen förändrad 
markanvändning enligt ny detaljplan. 

 Ersättning för inlösen av 
allmänplatsmark. 

 

Bogesund 1:32 
Privatperson 

Fastigheten planläggs som friliggande 
villa och får bestämmelser gällande 
exploatering, nockhöjd, placering, 
fastighetsstorlek och buller. 

Bestämmelserna medger nuvarande 
användning av fastigheten. 

  

Bogesund 1:33 
Privatperson 

Fastigheten planläggs som friliggande 
villa och får bestämmelser gällande 
exploatering, nockhöjd, placering, 
fastighetsstorlek och buller. 

Bestämmelserna medger nuvarande 
användning av fastigheten. 

  



ANTAGANDESHANDLING   21 

Bogesund 1:36 
Kommunalt ägd 

Fastigheten var tidigare planlagd som 
park och teknisk anläggning. 

Fastigheten planläggs för bostadsändamål 
i form av friliggande villa och får 
bestämmelser gällande exploatering, 
nockhöjd, placering, fastighetsstorlek och 
buller. 

 Överlåtelse av 
exploateringsfastighet. 

Bogesund 1:37 (del av) 
Kommunalt ägd 

Berörd del av fastigheten var tidigare 
planlagd som park och gata. Berörd del av 
fastigheten planläggs som gata. 

  

Bogesund 1:39 (delar av) 
Kommunalt ägd 

Fastigheten Bogesund 1:39 (3) används 
idag till största delen som gata och sköts 
av kommunen, marken planläggs efter 
befintlig användning. En liten del av 
fastigheten (mellan Kapellet 6 och 
Bogesund 1:36) är tidigare planlagd som 
parkmark men används inte därefter. 
Detaljplanen medger att marken används 
för bostadsändamål och möjliggör en 
eventuell framtida reglering till 
närliggande fastighet.  

Fastigheten Bogesund 1:39 (5) planläggs 
till största del som bostäder men även 
som gata. Fastighetsbildning kommer att 
ske för att skapa lämpliga exploaterings- 
och gatufastigheter. 

Förrättningskostnader 

Utbyggnad av gata 

Överlåtelse av 
exploateringsfastigheter. 

Bogesund 1:40 
Kommunalt ägd 

Fastigheten planläggs till största del som 
bostäder men även som gata. 

Fastighetsbildning kommer att ske för att 
skapa lämpliga exploaterings- och 
gatufastigheter.  

Förrättningskostnader 

Utbyggnad av gata 

Överlåtelse av 
exploateringsfastigheter. 

Bogesund 1:41 
Henrikssons 
Blomsterproduktion AB 

Detaljplanen möjliggör en gränsjustering 
genom överenskommelse med 
fastighetsägaren till Bogesund 1:39, 1:40 
och 1:42 (Ulricehamns kommun). Dialog 
har förts mellan fastighetsägaren och 
kommunen. 

Fastigheten planläggs för bostadsändamål 
i form av friliggande villa och får 
bestämmelser gällande exploatering, 
nockhöjd, placering, fastighetsstorlek  och 
buller. 

Eventuellt köp av 
kvartersmark 

Eventuella 
förrättningskostnader 

Eventuell överlåtelse av 
kvartersmark. 

 

Bogesund 1:42 
Kommunalt ägd 

Fastigheten planläggs till största del som 
bostäder men även för allmän plats i form 
av gata och natur.   

Fastighetsbildning kommer att ske för att 
skapa lämpliga exploaterings- och 
allmänna platsfastigheter. 

Förrättningskostnader 

Utbyggnad av allmän 
plats 

Överlåtelse av 
exploateringsfastigheter. 

Bogesund 1:43 
Privatperson 

Erhåller cirka 105 m² mark, från 
Bogesund 1:42. Dialog har förts mellan 
fastighetsägaren och kommunen.  

Köp av kvartersmark 

Förrättningskostnader 
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Fastigheten planläggs för bostadsändamål 
i form av friliggande villa och får 
bestämmelser gällande exploatering, 
nockhöjd, placering,  fastighetsstorlek och 
buller. 

Bogesund 1:44 
Kommunalt ägd 

Fastigheten planläggs till största del som 
bostäder men även som gata.   

Fastighetsbildning kommer att ske för att 
skapa lämpliga exploaterings- och 
gatufastigheter. 

Förrättningskostnader 

Utbyggnad av gata 

Överlåtelse av 
exploateringsfastigheter. 

Bogesund 1:47  
Ulricehamns Församling 

Fastigheten planläggs för 
begravningsändamål. Befintligt kapell 
erhåller skyddsbestämmelser genom 
rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelse att 
karaktärsdragen vad gäller tegelarkitektur 
med nationalromantiska drag ska 
bibehållas samt utökad lovplikt vid 
underhållsåtgärder av kapellet.  

Om kommunen i en detaljplan inför en 
bestämmelse om rivningsförbud kan den 
som äger fastigheten som berörs ha rätt 
till ersättning av kommunen för den 
ekonomiska skada som bestämmelsen 
medför. Rätten till ersättning gäller 
endast om den skada som 
rivningsförbudet medför är betydande i 
förhållande till värdet av den berörda 
delen av fastigheten. Frågan om 
ersättning är beroende av i vilket skick 
byggnaden befinner sig i vid antagandet 
av detaljplanen 

Eventuell framtida 
fördyrning av åtgärder 
på kapellet 

Eventuell ersättning för 
rådighetsinskränkningar. 

Bogesund 1:281 
Kommunalt ägd 

Planläggs som gata, eventuellt regleras 
fastigheten till lämplig kommunal 
gatufastighet. 

Eventuella 
förrättningskostnader 

 

Bogesund s:2, s:11 s:15 Samfälligheterna regleras till lämplig 
kommunal gatufastighet. 

 Ersättning för inlösen av 
allmänplatsmark. 
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande  
tjänstepersoner varit:  
Robin Enqvist, planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER
Följa nde  g älle r inom  om råde n m e d ne da nståe nde  b e te ckning a r.

Enda st a ng ive n a nvändning  och utform ning  är tillåte n.

Där b e te ckning  sa kna s g älle r b e stäm m e lse n inom  he la pla nom råde t.

GRÄNSBETECKNINGAR
Pla nom råde sg räns

Användning sg räns

Eg e nska psg räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
LOKALGATA Ga ta , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

N ATUR N a turom råde , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

GC- väg Gång - och cyke lväg , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B Bostäde r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E1 Tra nsform a torsta tion, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

M Be g ra vning , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)—+0,0 Hög sta  tillåtna  nockhöjd öve r ha ve t i m e te r, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

e 1 0% Största  b yg g na dsa re a  är a ng ive t värde  i % av fa stig he tsa re a n inom  e g e nska psom råde t, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

G0-0
Ta kvinke ln får va ra  m e lla n a ng ivna  vinkla r i g ra de r, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

e 2 0 Största  b yg g na dsa re a  är a ng ive t värde  i m ² pe r fa stig he t utöve r de tta
 får friståe nde  g a ra g e  e lle r förråd på 50 kva dra tm e te r b yg g a s,, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Ma rke n får inte  förse s m e d b yg g na d, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

u Ma rke n får inte  förse s m e d b yg g na d och m a rke n ska va ra  tillg äng lig  för a llm änna  unde rjordiska le dning a r, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1
p.

p1 Huvudb yg g na d ska pla ce ra s m inst 4 m e te r från fa stig he tsg räns. Ga ra g e  och kom ple m e ntsb yg g na d ska place ra s m inst 2 m e te r
från fa stig he tsg räns och g a ra g e infa rt m inst 6 m e te r från g a ta . , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

p2 Huvudb yg g na d ska pla ce ra s m inst 2 m e te r från fa stig he tsg räns. Ga ra g e  och kom ple m e ntsb yg g na d ska place ra s m inst 2 m e te r
från fa stig he tsg räns och g a ra g e infa rt m inst 6 m e te r från g a ta . , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

Utfart

Ø P

ØP Körb a r förb inde lse  får inte  a nordna s, PBL 4 ka p. 9 §

Utförande

b 1 Källa re  får inte  finna s, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

Rivningsförbud

r1 Ka pe lle t får inte  riva s, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 4 p.

Störningsskydd

m 1 De n e kviva le nta  b ulle rnivån vid fa sa d får e j öve rstig a  60 dBA. Om  b osta de n ha r e n e lle r fle ra ute pla tse r ska ljudnivån vid m inst
e n ute pla ts va ra  hög st 50 dBA e kviva le nt ljudnivå och 70 dBA m a xim a l ljudnivå, PBL 4 ka p. 12 § 1 st 3 p.

Utformning

f1 Enda st frilig g a nde  e nb osta dshus m e d soute rräng pla n, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f2 Enda st frilig g a nde  e nb osta dshus, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f3 Ma rke n är a vse dd för fle rb osta dshus, ra dhus, pa rhus, ke dje hus, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet

d1 0 Minsta  fa stig he tsstorle k är a ng ive t värde  i kva dra tm e te r, PBL 4 ka p. 18 § 1 st

Varsamhet

k1 Ka pe lle ts ka ra ktärsdra g  va d g älle r te g e la rkite ktur m e d na tiona lrom a ntiska dra g  ska b ib e hålla s, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom föra nde tide n är 10 år, PBL 4 ka p. 21 §

Strandskydd
Stra ndskydde t är upphävt. Stra ndskydde t som  inträde r vid pla nläg g ning  upphävs för he la pla nom råde t, PBL 4 ka p. 17 §

Ändrad lovplikt
a 1 Byg g lov krävs äve n för unde rhållsåtg ärde r a v ka pe lle t., PBL 4 ka p. 15 § 1 st 1 p.
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Granskningens genomförande  
Detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl. ”Handelsträdgården” har varit föremål för granskning 
enligt 5 kap. 6-37 § PBL under perioden 2018-09-14 till 2018-10-08. Granskningshandlingar 
och underrättelse har sänts till berörda sakägare och statliga myndigheter.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i stadshusets entré, på 
Miljö- och samhällsbyggnads kontor på Höjdgatan 3 och på kommunens hemsida 
www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

Under granskningstiden har sju skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan. Handlingarna skickas till Kommunstyrelsen i Ulricehamn för 
antagande vilket beräknas ske 10:e januari 2019. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Trafikverket 
3. Lantmäteriet 

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.   
4. Ulricehamns Energi 

Övriga 
5. Vattenfall Eldistribution AB 
6. Telia Company 
7. Västtrafik 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
 

 Planområdet ligger nära den korridor som kommunen pekat ut i den 
lokaliseringsutredning för Götalandsbanan som kommunen har låtit ta fram. 
Fler bostäder i detta läge kan medföra att genomförbarheten för en sådan 
dragning av järnvägen som kommunen förespråkar kan fördyras av att bostäder 
i denna korridor uppförs. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen har beaktat 
denna fråga i den sammantagna bedömningen. 
Kommentar: Kommunen har beaktat denna fråga. 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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2. Lantmäteriet 
 Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer. Då detaljplanearbetet 

påbörjades innan 2014-12-31 så gäller PBL (SFS 201:900) som gällde fram till 
dess som ska användas. Plankartan uppfyller inte Boverkets dåvarande 
rekommendationer på följande punkter: 

- Markreservat behandlas inte som administrativa bestämmelser utan som 
egenskapsbestämmelser enligt rekommendationerna.  

- Minsta fastighetsstorlek betecknas dmed suffix.  
- Benämning på väg/gatuområde är lokalgata, lokalväg mm. 

Kommentar: Beaktas. 
 

 Under rubriken tidigare ställningstaganden; detaljplan, bör detaljplaner som är 
antagna anges med planens beteckning, tex 15-STY-34. 
Kommentar: Beaktas. Ulricehamns kommun har en annan benämning av 
detaljplaner men planens beteckning enligt Lantmäteriets benämning har 
lagts till. 
 

 I en egenskapsbestämmelse för kvartersmark används begreppet 
tomtstorlek. Vid bestämmelser om fastigheters storlek är det enligt 
PBL endast begreppet fastighet och inte tomt som är möjligt att reglera. Med 
anledning av detta behöver bestämmelsen omformuleras. 
Kommentar: Beaktas. 
 

 Lantmäteriet anser att det vore tydligare med en karta över de fastighetsdelar 
som byter plats, en fastighetskonsekvenskarta. 
Kommentar: I dagsläget är den slutliga fastighetsindelningen inom 
kvarteret inte bestämt. De privatpersoner som äger fastigheter har kommunen 
haft en dialog med och de är införstådda i konsekvenserna för sina fastigheter. 
Kommunen anser därför att en fastighetskonsekvenskarta inte är absolut 
nödvändig. 

 
 Bogesund 1:36 ser ut att få en triangel i fastighetens södra hörn. Detta redovisas 

inte i konsekvensbeskrivningen. 
Kommentar: Nuvarande detaljplan anger Park för just den lilla triangeln 
som beskrivs i yttrandet. Triangeln ägs dock av Bogesund 1:39 (kommunen) 
och den nya detaljplanen innebär att triangeln av parkmark ändras till 
kvartersmark. Genom ändamålets ändring från parkmark till kvartersmark 
så finns möjlighet att antingen föra över triangeln till Bogesund 1:36 eller 
Kapellet 6 i framtiden. 

 
 Ska de delar av Bogesund 1:37 som berörs av planen regleras till annan 

kommunal fastighet? Kostnader/intäkter? 
Kommentar: Nej, E-området och den lilla delen GC-väg har tagits bort ur 
planen och de delar av Bogesund 1:37 som berörs är endast en liten del gata 
som redan idag utgör allmänplatsmark.  
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 Berörs Bogesund s:13 och s:14 av planen? Dessa marksamfälligheter finns med i 

konsekvensredovisningen men inte i fastighetsförteckningen. 
Kommentar: De berörs inte av planen och har tagits bort ur 
fastighetskonsekvensredovisningen.  

 
 Om marksamfälligheterna Bogesund s:2, s:11 och s:13–15 ska regleras till 

kommunal fastighet behövs i en lantmäteriförrättning utredas delägande 
fastigheter i samfälligheterna. Kunde utvecklas under rubriken 
fastighetsbildning. Vem ansöker om och bekostar detta moment? 
Kommentar: Bogesund s:13 och s:14 ligger utanför planområdet. Texten 
har kompletterats med följande text: Samfälligheterna Bogesund s:2, s:11 
och s:15 utgör redan enligt gällande detaljplaner allmän plats, gata/väg. 
Brunnvägen har tidigare utgjort del av den allmänna vägen mellan 
Ulricehamn och Borås utan att inlösen aktualiserats. I det fall att 
inlösenförfarandet aktualiseras i framtiden ansvarar kommunen för att 
ansöka och bekosta en lantmäteriförrättning där delägarkretsen i 
samfälligheterna utreds och där frågan om eventuell ersättning till 
delägarna kommer att bestämmas av Lantmäteriet.  

 
 I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i direkt anslutning 

till gränsen mot Bogesund 1:40, 1:42, 1:44 och s:15. Varken i grundkartan eller i 
registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns. 
Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen 
visar sig ha ett annat läge. Risken är då att antingen en del av kvartersmarken 
ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda 
marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att 
så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar 
upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det 
en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är 
klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge 
göras. 
Kommentar: Kommunen har resonerat kring detta och ansett att säkrare 
gränser inte är nödvändigt i detta skede. Kommunen äger fastigheterna som 
är aktuella och i samband med kommande fastighetsbildning så kommer detta 
att ordnas upp.  

 
 Illustrationskartan kan uppfattas missvisande då Bogesund 1:41 ser ut att få 

samma utbredning som före planens antagande medan plankartan anger ett 
mindre område. 
Kommentar: Beaktas. Illustrationskartan har ändrats och en text har lagts 
till som förklarar att plankartan är den juridiskt bindande kartan.  

 
 Dragningen av gränsen mellan Bogesund 1:42 och 1:44 är inte ritat i samma läge 

i de olika kartorna. 
Kommentar: Illustrationskartan har korrigerats.  

 
 Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga 
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detaljer i grundkartan saknas. 
Kommentar: I kartan finns en text om när grundkartan upprättats med 
datum, koordinatsystem, höjdsystem och mätklass.  

 
 Lantmäteriet undrar om VA-försörjning kommer att ske genom allmän, 

gemensam eller enskild anläggning, vilka kostnader det kommer innebära för 
fastighetsägare samt om anslutningsavgifter kommer att tas ut. 
Kommentar: Området kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. 
Ulricehamns Energi AB tar ut avgift för anslutningar till VA-nätet enligt 
gällande taxa. 

 
 Skrivningen gällande inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår 

att kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna 
platsen utan överenskommelser med berörd fastighetsägare. 
Kommentar: Kommunen anser att texten är tillräckligt upplysande.  

 
 Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning 

som behövs för genomförandet av detaljplanen.  
Kommentar: Beaktas.  

 
 Av planförslaget framgår inte den ev. rätt till ersättning som en fastighetsägare 

(Bogesund 1:47) kan ha när kommunen inför skyddsbestämmelser i 
detaljplanen. Regelverket behöver redovisas tydligt i 
fastighetskonsekvensbeskrivningen. 
Kommentar: Beaktas. Följande text har lagts till: ” Om kommunen i en 
detaljplan inför en bestämmelse om rivningsförbud kan den som äger 
fastigheten som berörs ha rätt till ersättning av kommunen för den 
ekonomiska skada som bestämmelsen medför. Rätten till ersättning gäller 
endast om den skada som rivningsförbudet medför är betydande i 
förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. Frågan om 
ersättning är beroende av i vilket skick byggnaden befinner sig i vid 
antagandet av detaljplanen.” 

3. Trafikverket 
 Kommunen rekommenderas att hålla sig uppdaterade om läget kring 

planeringen för höghastighetsjärnvägen gällande val av korridor.   
Kommentar: Beaktas 
 

 Trafikverket anser att det inte framgår tillräckligt tydligt av planbeskrivningen 
hur det statliga vägnätet påverkas av den trafikalstring som detaljplanen ger 
upphov till. Trafikverket önskar därför att en bedömning om hur planen 
påverkar korsning mot statlig väg infogas i planbeskrivningen.  
Kommentar: Beaktas. En ny trafikalstringsanalys har gjorts och infogats i 
planbeskrivningen. Den största trafikökningen förväntas uppstå på 
Boråsvägen vid Marknadsplatsen och inkluderas i utredningen för ny 
trafiklösning kopplat till entré Ulricehamn. Väg 40, 46 och 1704 förväntas få 
viss tillkommande trafik till följd av planförslaget. De tillkommande 
trafikmängderna är små och bedöms inte ha någon avgörande påverkan på 
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respektive väg. 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   

4. Ulricehamns Energi 
 Illustrationen på sidan 11 stämmer inte överens med plankartan. 

Kommentar: Beaktas. Illustrationskartan har ändrats och en text har lagts 
till som förklarar att plankartan är den juridiskt bindande kartan. 
 

 Om inte tomtgränser bestäms i plankartan är det nödvändigt med dialog om 
utformning av tomterna för att undvika onödiga kostnader. 
Kommentar: Beaktas. Kommunen har som målsättning att undvika 
onödiga kostnader vid utformningen av de tillkommande tomterna. 

 
 Det tekniska området vid Reflevägen behövs inte för UEAB:s del då det är 

felplacerat i förhållande till hur bebyggelse och el-nät ser ut.  
Kommentar: Beaktas. Området har tagits bort från plankartan.  

Övriga 

5. Vattenfall Eldistribution AB 
 Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har 

därför inget att erinra. 
Kommentar: Noteras. 

6. Telia Company 
 Telia Company informerar att de har befintliga ledningar i området och att 

dessa kan lokaliseras genom Ledningskollen.se. De medverkar gärna till att 
utveckla en god infrastruktur i området. 
Kommentar: Noteras. En ledningskoll har gjorts. Vissa ledningar behöver 
ett nytt ledningsläge. Diskussion om samordning av undanflytt av 
teleledningarna som påverkar de tilltänkta tomterna bör ske i samband med 
gatuutbyggnad.  

7. Västtrafik 
 Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till befintlig kollektivtrafik. 

Bostädernas lokalisering ger goda möjligheter för hållbart resande. Det är 
dock viktigt att gångstråk till och från aktuella hållplatser är tydliga och 
tillgängliga för alla. 
Kommentar: Noteras. 

 
 
 
Sebastian Olofsson                           Robin Enqvist 
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Samrådets genomförande  
Detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl. ”Handelsträdgården” har varit föremål för samråd enligt 5 
kap. 6-37 § PBL under perioden 2015-07-13 - 2015-08-10. Samrådshandlingar har sänts till 
berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i stadshuset entré och på 
kommunens hemsida www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

Under samrådstiden har 10 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingarna skickas till Kommunstyrelsen i Ulricehamn för granskning. 
 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Trafikverket 
3. Lantmäteriet 
4. Statens geotekniska institut 
5. Räddningstjänsten 
6. Polismyndigheten 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   
7. Ulricehamns Energi AB 

Övriga 
8. Skanova 
9. Boende i närområdet (2 personer) 
10. Henrikssons Blomsterproduktion AB 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
Miljökvalitetsnormer för vatten 

• Planförslaget behöver redogöra hur planen arbetar för att minska risken för 
förorening av grundvatten och ytvatten med avseende på grundvattenförekomsten 
Blidsberg- Ulricehamn och ytvattenförekomsten Åsunden.  
Kommentar: Syftet med detaljplanen ger i sig ett bättre skydd för 
vattenförekomsterna än vad dagens detaljplan tillåter. Området är i 
dag en grusyta där infiltration sker okontrollerat medan förslaget 
innebär att stora delar av området får ett vegetationstäcke där skyddet 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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för grundvattnet är större. Dagvatten från tak, gårdsplaner och 
uppfarter bör främst ledas ut på bevuxen mark för infiltration. 
Planområdets läge medger ingen gemensam yta för 
dagvattenhantering. Dag och dräneringsvatten från området som inte 
kan hanteras enligt ovan ansluts till kommunens dagvattennät, och får 
hanteras enligt den allmänna översynen av dagvattensystemet. Det 
pågår ett arbete med en ny dagvattenpolicy där frågan hanteras.  

• Dagvattenhantering behöver beskrivas och hur den anpassas för att minska risken för 
förorening. Hänsyn behöver tas till att marken är av genomsläppligt material som ger 
risk för förorening av grundvatten om utsläpp av skadliga ämnen sker.  
Kommentar: Se svar ovan. 

• Det behöver beskrivas hur schaktarbeten ska utföras för att inte sprida föroreningar 
till grundvattnet. Risken för förorening av grundvatten behöver beskrivas och 
anpassningen av schaktarbeten och dagvattenhantering behöver ske med hänsyn till 
att området ligger på en grundvattentäkt och omfattas av vattenskyddsområde. 
Kommentar: Området är sanerat med avseende på markföroreningar, 
varför risk för förorening inte anses förhöjd. Då området ligger inom 
sekundär skyddszon krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden där 
krav på skyddsåtgärder i samband med schaktning kommer att krävas. 
Inga omfattande schaktningar förväntas under grundvattenytan. 
Källare får inte uppföras. 

Vattenverksamhet 

• Om schakter måste länshållas behöver det utredas hur detta bäst görs för att 
minimera risker för omgivningspåverkan. Bortledning av grundvatten är en 
tillståndspliktig verksamhet om det inte är uppenbart att enskilda eller allmännas 
intressen inte skadas av påverkan av vattenförhållandena. Planhandlingarna behöver 
beskriva schakterna tillräckligt för att visa att en eventuell påverkan på vattennivåer 
och geoteknik är så pass begränsad att den går att tillåta.  
Kommentar: Se ovan. 

Kulturmiljö 

• Länsstyrelsen anser att en arkeologisk utredning behöver göras för att säkerställa att 
några idag ej kända fornlämningar berörs av exploateringen.  
Kommentar: Lödöse museum har utfört utredningen i november 2015. 
Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända 
fornlämningar inom detaljplaneområdet.   

Geoteknik 

• Den geotekniska utredningen saknar en analys av stabilitetsförhållandena. En 
kompletterande utredning så att hela planområdet ingår behövs. 
Kommentar: Den geotekniska undersökningen har kompletterats.  
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Trafikfrågor 

• Bullerutredning saknas för planområdet, utredningen behöver utgå från en prognos 
för 2035. Planbestämmelse gällande riktvärden för buller saknas. 
Kommentar: En bullerutredning har tagits fram. Planbestämmelse 
gällande riktvärden för buller har lagts till.  

• I planförslaget står det att den föreslagna trafiklösningen inte kommer att innebära 
ökad trafik för grannfastigheter. Det bör framgå hur denna slutsats kommit fram. 
Kommentar: Slutsatsen har tagits bort och texten gällande trafik i 
konsekvensbeskrivningen har reviderats.  

Farligt gods 

• Planområdet ligger inom cirka 100 meter från nuvarande riksväg 40 och 
Länsstyrelsen vill därför se en bedömning av risker kopplade till farligt gods.  
Kommentar: Beaktas. 

Götalandsbanan 

• Tills den fördjupade utredningen om sträckningsalternativ för Götalandsbanan är 
avslutad är det enligt Trafikverket mycket svårt att få en uppfattning om hur 
föreslagen exploatering i området kommer att påverka eller påverkas av 
Götalandsbanan. Kommunen bör avvakta med exploatering av detta läge till dess att 
sträckningen av den nya järnvägen är klar.  
Kommentar: Se svar på Trafikverkets yttrande nedan.  

2. Trafikverket 
• Kommunen skriver att Götalandsbanan skall beaktas i planen men hur detta ska 

göras framgår inte. 
Kommentar: Noteras. 

• Innan den fördjupade utredningen om sträckningsalternativ är avslutad är det enligt 
Trafikverkets bedömning mycket svårt att få en uppfattning om hur föreslagen 
exploatering i planområdet kommer att påverka eller påverkas av Götalandsbanan. 
Likaså är det svårt att bedöma hur riksintresset för Götalandsbanan påverkas av 
planen. 
Kommentar: Kommunen håller sig uppdaterad om planeringsläget för 
Götalandsbanan. En utbyggnad av bostäder enligt detaljplanen bör inte 
försvåra avsevärt mycket för en framtida utbyggnad av 
höghastighetsjärnvägen. Då exploateringen som medges i planen är en 
förtätning av befintligt bostadsområde är det rimligt att acceptera 
utbyggnaden. 

• Om kommunen vill ha ett centrumnära läge för en eventuell station är det viktigt att 
inte denna möjlighet byggs bort. Att i nuläget planera för exploatering så nära 
kommunens egen önskade järnvägssträckning kan försvåra och fördyra denna 
lokalisering.  
Kommentar: Se föregående kommentar. 
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• Det är också viktigt att ta till vara på potentialen som finns i närområdet om det skulle 
beslutas om en station. Att då bygga villor i närområdet är inte att ta till vara på 
potentialen då det innebär ett mycket lågt utnyttjande av marken. 
Kommentar: Detaljplanen har reviderats och tillåter nu även 
radhus/parhus i vissa delar av planområdet. Utnyttjandet av marken är 
därför till viss mån högre än i samrådsförslaget. Samtidigt pågår 
planering av Bronäsområdet där exploateringsgraden planeras att bli 
högre vilket också skulle ligga i närområdet för en eventuell kommande 
järnvägsstation samt närmare stadens centrum och den service som 
finns där.  

• Om Götalandsbanan hamnar i det centrala läge kommunen önskar i sin översiktsplan 
kommer området vara utsatt för trafikbuller från den nya järnvägen.  
Kommentar: Noteras.  

• Kommunen bör ta fram en bullerutredning och komplettera plankartan med 
riktvärden för trafikbuller. I utredningen ska utgå från prognos för 2035 med hänsyn 
tagen till effekten av ny väg 40. 
Kommentar: En bullerutredning har tagits fram.  

• I planförslaget står det att den föreslagna trafiklösningen inte innebär ökad trafik för 
grannfastigheter. Trafikverket anser att det bör framgå hur denna slutsats kunnat 
dras. 
Kommentar: Slutsatsen har tagits bort och texten gällande trafik i 
konsekvensbeskrivningen har reviderats.  

• Risker med farligt gods behöver beaktas utmed vägen även efter öppnandet av den 
nya motorvägen. 
Kommentar: Beaktas.     

3. Lantmäteriet 
• Beteckning för samfälligheten Bogesund s:15, som delvis ligger inom planområdet, 

saknas på plankartan. 
Kommentar: Beaktas, samfälligheten s:15 syns nu i plankartan. 

• U-områden för rätt till utrymme för ledningar saknas på plankartan men bör finnas 
med då det underlättar bildande av ledningsrätt/avtalsservitut och gör det tydligt för 
berörda fastighetsägare var dessa ledningar ligger eller kan läggas. 
Kommentar: Beaktas, ledningar kommer främst att läggas i gatan men 
ett u-område har lagts till.  

4. Statens geotekniska institut 
• Bedömning av stabilitetsförhållanden avseende planerat planändamål har inte 

redovisats i den geotekniska utredningen ”PM Geoteknik”. Kyrkogårdsområdet 
saknas i utredningen. SGI bedömer preliminärt de geotekniska förutsättningarna med 
avseende på stabilitet som gynnsamma. Kompletterande utredning inklusive 
fältundersökningar erfordras så att hela planområdet omfattas och att effekterna av 
slänten ned mot gamla riksväg 40 och området ned mot sjön Åsunden beaktas.  
Kommentar: Den geotekniska undersökningen har kompletterats.  
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5. Räddningstjänsten 
• Avståndet från släckfordon till brandpost bör inte överstiga 75 meter. Avståndet 

mellan brandposter bör således inte överstiga 150 meter. Vattenflödet i 
brandposterna i området bör vara 600 liter/min enligt VAV P 83.  
Kommentar: Noteras och vidarebefordras till Ulricehamns Energi AB. 

6. Polismyndigheten 
• Vid anläggning av nya bostadsområden är det viktigt att beakta det brottspreventiva 

perspektivet samt oskyddade trafikanters säkerhet i området som planen omfattar. 
Detaljplanen innehåller inga områden eller förslag där polisen ser behov av att yttra 
sig specifikt, utan planen lämnas utan erinran. 
Kommentar: Noteras. 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   
7. Ulricehamns Energi AB 
• Under teknisk försörjning på sidan 15 är det en transformatorstation som finns inom 

området och fjärrvärme finns utbyggt till handelsområdet nordost om kyrkogården.  
Kommentar: Noteras. 

• Under dagvatten har ledningarna haft bristande kapacitet, vilket kan skrivas. Detta 
troligen på grund av den tidigare nu rivna stora byggnationen på f.d. växthusområdet. 
Kommentar: Noteras.  

• För siffrorna på grundvattennivån bör det kanske noteras ett datum för mätning då 
nivån varierar under året. 
Kommentar: Noteras. 

• På sida 17 under teknisk försörjning gäller att fjärrvärme kan dras fram till området 
och att dagvattenledningar planeras förstärkas. 
Kommentar: Noteras. 

• På sidan 24 under dagvatten räcker det att skriva att dagvattnet behöver utredas 
vidare. Detta eftersom ny exploateringsgrad av avrinning behöver jämföras med 
tidigare då problem fanns. 
Kommentar: Noteras. 

•  En justering av plangräns måste ske på grund av VA-ledningar, optobrunn och 
optofiber längs med Reflevägen och Brunnvägen. 
Kommentar: Beaktas.  

• Utmed Brunnvägen ska gångvägen breddas in på tomtmark och belysningsstolpar 
flyttas. Det ligger en signalkabel 4 meter in från nuvarande kantsten och i samband 
med de nämnda arbetena bör den kunna flyttas ut i ny gc-väg.  
Kommentar: Noteras. 

• Erhållen plankarta verkar vara i format A0 men det står att det är A1. 
Kommentar: Noteras. 
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• En illustration på sidan 18 och text på sidan 15 talar om att 23 friliggande villor 
planeras. Tomtavgränsningarna bör då kunna visas i plankartan för att infrastruktur 
gällande ledningar ska kunna säkerställas och byggas ut och inga tveksamheter ska 
råda om vad och hur vi ska dra fram ledningarna.  
Kommentar: Exakt utformning av tomterna kommer att avgöras i 
senare skeden. Dialog mellan Ulricehamn Energi AB och kommunens 
exploateringsavdelning är därför nödvändig.  

Övriga 

8. Skanova AB 
• Skanovas anläggning inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad karta 

nedan.  

 

• Kabelstråket längs Brunnvägen består av blykablar, vilka kräver speciell behandling 
om de kommer i konflikt med föreslaget bullerplank och måste flyttas. För diskussion 
om eventuell undanflytt alternativt skyddande av Skanovas anläggningar i samband 
med byggnation, skall kontakt tas med Skanova i god tid. 
Kommentar: Noteras. 

9. Boende i närområdet (2 personer) 
• Kommunen ska planera för en minskad mängd av fordon istället för att kalkylera med 

en ökning. Trafikmängden vid punkt 2 är 2400 ÅDT och planen kalkylerar för 3000 
fordon.  
Kommentar: Bullerutredningen som har genomförts efter samråd visar 
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en prognos på 3100 för år 2035 på Brunnvägen. Kommunen har ingen 
avsikt eller strävan att öka trafikmängden på Brunnvägen utan arbetar 
för att trafiken i stort minskas.  

• Led om genomfartstrafik mot 
Brunn och Tvärred till gamla R40 
istället för att passera igenom ett 
villaområde. Gör om bron i 
Villastaden över gamla R40 till 
GC-bro. 
Kommentar: Noteras men 
kan ej justeras i den här 
detaljplanen då det ligger 
utanför planområdet (se 
bild). Trafikverket är 
väghållare för gamla riksväg 
40 (väg 1704) medan 
kommunen är väghållare för 
Brunnvägen, frågan berör 
således både kommunen och 
Trafikverket.   

• Problem med hög hastighet vid sin fastighet och ser gärna trafiksänkande åtgärder på 
Brunnvägen hellre än bullerplank. 
Kommentar: Noteras, olika åtgärder på Brunnvägen skall ses över i 
samband med byggnation av GC-väg. Arbete med en ny hastighetsplan 
för kommunen pågår där Brunnvägen förväntas skyltas om till 40 
km/h. 

 

10. Henrikssons Blomsterproduktion AB 
• Hur kommer kommunen att ersätta den rivna förrådsbyggnaden på Bogesund 1:41? 

Kommentar: I det reviderade förslaget har gatans utformning setts över 
och ändrats så att den inte längre påverkar Bogesund 1:41. 

 

 

 

 

 

Sebastian Olofsson   Robin Enqvist 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt  
Miljö och samhällsbyggnad  Planenheten 
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Bakgrund 
Tidigare arbetsordning för kommunfullmäktige antogs av kommunfullmäktige 2016-06-22.  
Revidering har skett utifrån ny kommunallag (2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 och 
beslut om ny politisk organisation för mandatperioden 2019 - 2022.   
 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen eller annan författning 
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Arbetsordningen börjar gälla från och med 
2019.  

Syfte 
Arbetsordningens syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges sammanträden och handläggning av 
ärenden.  

Antal ledamöter 
(5 kap. 5 - 7 §§ KL) 
 
1 §  
Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. 

Presidium 
(5 kap. 11 § KL) 
 
2 §  
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en vice ordförande som tillsammans utgör 
kommunfullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls 
före december månads utgång. 
 
Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod. 
 
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
3 §  
Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 
 
4 §  
Om ordföranden eller vice ordföranden avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör 
kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot till det uppdraget för resten 
av tjänstgöringstiden. 
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 
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Tid och plats för sammanträden 
(5 kap. 12 och 13 §§ KL) 
 
5 §  
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti. För 
varje år bestämmer kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
kommunfullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden 
för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 
 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden placeringsordningen för 
kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som har rätt att delta i 
kommunfullmäktiges överläggningar, om kommunfullmäktige inte beslutar annat. 
 
6 §  
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordföranden. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra samman-
trädet. 
 
7 §  
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in 
ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats. 
 
8 §  
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls normalt i kommunfullmäktiges sessionssal i 
stadshuset. Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden för särskilt fall bestämma 
annan sammanträdesplats. 
 
9 §  
Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på den digitala anslagstavlan på 
kommunens webbplats minst en vecka innan sammanträdesdagen.  
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Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde 
10 §  
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 
 
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar ordföranden genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. 
I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
11 §  
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden när kommunfullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
 
12 §  
Kommunstyrelsens, övriga nämnders samt fullmäktigeberedningarnas förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och 
ersättare före sammanträdet. 
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet. 
 
Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats.  
 
Interpellationer bör tillställas samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare vid 
sammanträde då de avses bli ställda. 
 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och 
inkallande av ersättare 
(5 kap. 17-21 §§ KL) 
 
13 §  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde helt eller delvis ska snarast anmäla 
detta till kanslifunktionen, som underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
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14 §  
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde, eller om hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden 
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
 
Ledamot och ersättare är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring under sammanträdet. 
 
15 §  
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring. 
 
16 §  
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl bör dock inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende. 

Upprop 
17 §  
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet. 
 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 
 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och 
när ordföranden anser att det behövs. 

Protokolljusterare 
(5 kap. 69 §, 8 kap 12 § KL) 
 
18 §  
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 § väljer kommunfullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet senast fjorton dagar 
efter sammanträdet, och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
vederbörande har lett. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan 
paragraf ska redovisas skriftligt innan kommunfullmäktige justerar den. 
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Turordning för handläggning av ärendena 
19 §  
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller 
flera ärenden.  
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte finns med i 
tillkännagivandet ska behandlas. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
(4 kap. 22,24 §§, 5 kap. 32, 39, 40, 41, 63, 64 och §§ KL) 
 
20 §  
Rätt att delta i överläggningen har 
 

- Förtroendevald som anges i 4 kap. 2 §, första stycket KL och som inte är ledamot i 
fullmäktige 
 

- icke tjänstgörande ersättare 
 

- ordföranden och vice ordföranden i en nämnd vid behandling av ett ärende där 
nämndens verksamhetsområde berörs 
 

- ledamöter i en fullmäktigeberedning när fullmäktige behandlar ett ärende som 
fullmäktigeberedningen har handlagt 
 

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 
svaret 
 

- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3-7 §§ KL, när 
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållande i företaget. 

 
Kommunens förvaltningschef får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.  
 
21 §  
Kommunens revisorer och deras sakkunniga ska ges tillfälle att delta i överläggningen när 
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 
 
Revisorerna får delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 
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22 §  
Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning som det behövs, 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och beredningsledare i 
fullmäktigeberedning, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar 
vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordföranden 
i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den 
gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. 
 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden, efter samråd 
med vice ordföranden, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på 
ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

Talarordning och ordningen vid 
sammanträdena 
23 §  
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Anmälan till talarlistan kan ske först 
sedan sammanträdet öppnats. 
 
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställts. 
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under 
anförandet. 
 
Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 

Yrkanden 
24 §  
När ordföranden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom 
de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. 
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 
 
25 §  
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt 
återremittering (5 kap. 50 § tredje stycket KL). 
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt en återremiss 
avfatta den skriftligt. 
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Deltagande i beslut 
(4 kap. 25 § första stycket KL) 
 
26 §  
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden 
innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 
(4 kap. 25 § andra stycket, 5 kap. 54 -56 och 46 §§ KL samt 2 § lag 
(1992:339) om proportionellt valsätt) 
 
27 §  
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att 
justera protokollet. 
 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet 
sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 
röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart. 
 
28 §  
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig om den 
 

- upptar namnet på någon som inte är valbar 
 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 
 

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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Motioner 
(5 kap. 22 § 2 p KL) 
 
29 §  
En motion 
 

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter 
 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 

 
En motion som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till 
kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen före sammanträdesdagen. En 
ersättare får väcka en motion enbart när vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.  
 
I samband med att kommunfullmäktige första gången behandlar en ny motion ska 
motionären/motionärerna lämnas tillfälle att under ett kortare anförande presentera 
motionen. Någon debatt får inte förekomma med anledning av anförandet. 

Medborgarförslag 
(5 kap. 22 § 5 p KL) 
 
30 §  
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige 
(medborgarförslag). 
 
Ett medborgarförslag 
 

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 
 

- ska innehålla namnförtydligande och adress 
 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 

 
Ett medborgarförslag som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till 
kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen före sammanträdesdagen. 
 
Ett medborgarförslag ska avse ett ämne som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller 
en fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse ärenden som är 
myndighetsutövning mot enskild. 
 
Medborgarförslag tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde och kommunfullmäktige 
beslutar utan föregående beredning att överlåta till kommunstyrelsen eller nämnd att besluta 
i ärende som väckts genom medborgarförslag, förutom i de fall som anges i 3 kap. 9 § KL. 
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Medborgarförslag ska beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det 
förslaget väcktes. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 

Företagens initiativrätt 
(10 kap. 3 § och 5 kap. 22 § 5 p KL) 
 
31 §  
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 - 6 §§ KL får väcka ärenden i 
kommunfullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
kommunfullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer 
(5 kap. 59-63 §§ KL) 
 
32 §  
En interpellation ska vara skriftlig och inlämnad från en ledamot. 
 
Interpellationen ska inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen 
före den sammanträdesdag då ledamoten avser att ställa den. 
 
En ersättare får ställa en interpellation enbart när vederbörande tjänstgör som ledamot vid 
ett sammanträde. 
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 
interpellationen ställdes. 
 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet. 
 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 eller 18 §§ 
KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 
kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 
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Frågor 
(5 kap. 64 § KL) 
 
33 §  
En fråga från en ledamot ska vara skriftlig.  
 
Frågan ska inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 på vardagen före 
den sammanträdesdag då den avses att ställas. 
 
Vad som sägs i 31 och 32 §§ beträffande företag och ersättare ska på motsvarande sätt 
tillämpas beträffande fråga. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärenden 
(5 kap.26-35 §§ KL) 
 
34 §  
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska behandla ska beredas. 
 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden. 

Beredning av revisorernas budget 
35 §  
Presidiet bereder revisorernas budget. 

Förklaring vid revisionsanmärkning 
(12 kap. 12 § KL) 
 
36 §  
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska 
inhämtas. 

Återredovisning från nämnderna 
(6 kap. 5 § KL) 
 
37 §  
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 
uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive 
nämnds reglemente. 
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Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
(5 kap. 24 och 32 §§ KL) 
 
38 §  
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Fullmäktigeberedningar 
(3 kap. 2 § KL) 
 
39 §  
Beredningen för val- och arvoden. 
Beredningen för val- och arvoden väljs för den löpande mandatperioden av 
kommunfullmäktige vid det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.  
 
Val- och arvodesberedningen består av lika många ledamöter som antalet partier i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en 
beredningsledare och en vice beredningsledare för samma tid som mandatperioden. 
 
Val- och arvodesberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla med undantag för valen av kommunfullmäktiges 
presidium, val- och arvodesberedningen och fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Nominering till fullmäktigeberedningar hanteras inte i beredningen för val och arvoden 
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 
 
Val- och arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till 
ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda. 
 
40 §  
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Fullmäktige kan besluta att tillsätta beredningar 
för att genomföra medborgardialog eller liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av 
strategisk och principiell art för kommunen. Det kan vara inför eller under framtagandet av 
en strategi eller ett program, vid större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i 
kommunen eller inför en verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för 
invånarna.  
 
Till varje fullmäktigeberedning ger kommunfullmäktig en tydlig uppdragsbeskrivning med 
bland annat en tidsplan och en ekonomisk ram för beredningens arbete. Beredningens arbete 
ska följa det processhjul som illustreras i beslutet om ny politisk organisation. Uppdragen 
bereds via kommunstyrelsen.  
 
Beredningarna utses inför varje uppdrag och blir därmed alltid så kallade tillfälliga 
beredningar. Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i beredningarna inför varje 
uppdrag utifrån beslut om ny politisk organisation (2018-01-25 § 7)  
 
Beredningarnas arbetsformer regleras i riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete.  

 



   15

Reservation 
(4 kap. 27 § KL) 
 
41 §  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska 
vederbörande göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 
sammanträdesdag beslutet fattades. 

Expediering och publicering 
42 §  
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela 
protokollet. 
 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser 
och de andra handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte 
kommunfullmäktige för särskilt fall beslutar annat. 
 
43 §  
Protokollet ska, utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande, även inom 
samma tid publiceras på kommunens webbplats. 

Revisionen 
44 §  
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har uppdraget att ha en kontinuerlig 
dialog med revisionen. 

Digitalt arbetssätt 
45§ 
Den som är förtroendevald i lommunfullmäktige behöver tillgång till kommunens IT-miljö 
för att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs inför möten med mera. För att få 
tillgång till IT-miljön krävs att ett IT-användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny 
mandatperiod samt vid byte av ledamot/ersättare. 
 
IT-användaravtalet innefattar: 

 ett e-postkonto som används som kommunikationskanal för ledamoten/ersättaren i 
förtroendeuppdraget, 

 tillgång till kommunens intranät där viktig information för förtroendeuppdraget 
publiceras, 

 tillgång till kommunens relevanta applikationer, 
 ett konto för ledamotens/ersättarens läsplatta.
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Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
Dnr 2018/783 
 
 
Sammanfattning 
Reglemente för kommunstyrelsen är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag 
(2017:725) som trädde ikraft 2018-01-01. Revideringen avseende kommunallagen berör 
endast hänvisning till ny kapitel- och paragrafindelning.  
Vidare har, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, revidering skett i § 17 
gällande kommunalråd och oppositionsråd.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-12-05 från kommunchef 
2 Reglemente kommunstyrelsen 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för kommunstyrelsen antas.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-17 

Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer 2018/783, löpnummer 4558/2018 
 
Sammanfattning 
Reglemente för kommunstyrelsen är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag 
(2017:725) som trädde ikraft 2018-01-01. Revideringen avseende kommunallagen berör 
endast hänvisning till ny kapitel- och paragrafindelning.  
Vidare har, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, revidering skett i § 17 
gällande kommunalråd och oppositionsråd.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reglemente för kommunstyrelsen antas.  
 
 
Ärendet 
Reglemente för kommunstyrelsen är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag 
(2017:725) som trädde ikraft 2018-01-01. Revideringen avseende kommunallagen berör 
endast hänvisning till ny kapitel- och paragrafindelning.  
Vidare har, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, revidering skett i § 17 
gällande kommunalråd och oppositionsråd.   
 
 
Beslutsunderlag 
1 Reglemente kommunstyrelsen 

 
Beslut lämnas till 
Författningshandboken 
Kanslichef    
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
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Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna 
enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Detta reglemente reglerar 
kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt. 
 

Syfte 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden. 

Kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
1 § 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att som kommunens ledande politiska organ för 
styrning och ledning, ansvara för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt 
att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, i kommunalförbund som kommunen är medlem i eller utförs av annan 
kommun enligt särskilt avtal.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna 
annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan 
nämnd. 
 
2 § 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

- leda arbetet med övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten, 

- göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 

- ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt, 
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- tillse att uppföljning sker till fullmäktige om hur verksamheten och den ekonomiska 
ställningen utvecklas under året, 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i sådana företag, 

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som avser 
styrelsens ansvarsområde, om inte uppgiften åvilar annan, 

- fastställa mål och styrdokument för verksamheterna inom styrelsens eget 
ansvarsområde. 

Ekonomisk förvaltning 
3 § 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade föreskrifter. 
 
I kommunstyrelsens ansvar för den ekonomiska förvaltningen ingår att årligen sammanställa 
förslag till årsbudget, delårsbokslut och årsredovisning samt att regelbundet genomföra 
budgetuppföljningar. 
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att 

- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- besluta om omdisponering av budgetanslag enligt de riktlinjer som 
kommunfullmäktige för varje tidpunkt fastställt, 

- handha förvaltning av donationsmedel. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning och 
verksamhetsförvaltning 
4 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården med undantag för 
myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsen ansvarar för berörd driftverksamhet.  
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Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet med undantag för myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsen 
ansvarar för berörd driftverksamhet.  
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild vad gäller 
byggnadsväsendet. Uppgiften innefattar ansvar för all fysisk planering och 
samhällsbyggnadsfrågor i övrigt. 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, samt är kommunens 
naturvårdsorgan. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att under höjd beredskap leda den del av det civila försvaret 
som kommunen ska bedriva. Detta följer av Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Personalfrågor 
5 § 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör 
förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- 
och pensionsmyndighet. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt, 

- besluta om stridsåtgärder, 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser och 
kommunfullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och i sådana frågor utfärda föreskrifter och 
anvisningar, 

- lämna uppdrag som avses i delegationslagen, 

- andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. 

Övrig verksamhet 
6 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala förvaltning. 
 



 
 
 
 
7

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamhet och tillsyn enligt lagar och författningar samt de 
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.  
 
Kommunstyrelsen utgör trafiknämnd och arbetslöshetsnämnd. 
 

Kommunstyrelsen utgör personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen utgör arkivmyndighet enligt reglerna i Arkivlagen (1990:782). 

Delegation från kommunfullmäktige 
7 § 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och efter de eventuella riktlinjer som 
fullmäktige fastställt samt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter som 
fullmäktige angivit, 

- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 

- vidta ändringar i styrelsens förvaltningsorganisation inom de ramar och eventuella 
riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

- besluta om förlängning eller förnyelse av detaljplans genomförandetid, 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat avtal, 

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av  
principiell betydelse för det kommunala självstyret. Kommunstyrelsen får dock även 
besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

- fatta beslut om att anta planer som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse 
enligt plan- och bygglagen, 

- fatta beslut om köp, försäljning, byte av fastighet samt avtal om fastighetsreglering 
med stöd av plan- och bygglagen, inom av kommunfullmäktige fastställd 
budget/kostnadsramar/taxor och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i 
övrigt, 

- fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller 
fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats, 

- fatta beslut i ärenden angående arrende, servitut, jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, 
ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt, 
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- upplåta tomträtt, varvid styrelsen skall tillämpa de eventuella riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt, 

- fastställa namn på gator och kvarter. 

- Ansvar och rapporteringsskyldighet 

8 § 
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 
9 § 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Ersättarnas tjänstgöring 
10 § 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Den ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska själv snarast kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 
 
11 § 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 

Yttranderätt 
12 § 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar. 

Ersättare för ordföranden 
13 § 
Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att 
tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfälliga ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträdena 
14 § 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen eller ordföranden bestämmer. 
 
Extra sammanträde ska hållas snarast efter det att ordföranden fått begäran härom. 
 
15 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
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Ordföranden 
16 § 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning, 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, 

- representera kommunstyrelsen vid kontakter med myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Kommunalråd och oppositionsråd 
17 § 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd. 
 
Uppdraget som samtalsledare i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande ges 
benämningen biträdande kommunalråd. Uppdraget som vice samtalsledare i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande ges benämningen biträdande 
oppositionsråd. De har uppgiften att företräda kommunstyrelsen i frågor inom dessa 
områden.  

Justering av protokoll 
18 § 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan 
styrelsen justerar den. 

Reservation 
19 § 
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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Delgivning 
20 § 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden eller kommunstyrelsens 
sekreterare. 

Undertecknande av handlingar 
21 § 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden eller av andre vice 
ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Digitalt arbetssätt 
22 § 
Den som är förtroendevald i kommunstyrelsen behöver tillgång till kommunens IT-miljö för 
att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs inför möten med mera. För att få 
tillgång till IT-miljön krävs att ett IT-användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny 
mandatperiod samt vid byte av ledamot/ersättare. 
 
IT-användaravtalet innefattar: 

- ett e-postkonto som används som kommunikationskanal för ledamoten/ersättaren i 
förtroendeuppdraget, 

- tillgång till kommunens intranät där viktig information för förtroendeuppdraget 
publiceras, 

- tillgång till kommunens relevanta applikationer, 

- ett konto för ledamotens/ersättarens läsplatta. 

Utskott  
23 § 
Inom kommunstyrelsen ska finnas två utskott - ett beredande utskott och ett budgetutskott, 
som väljs bland ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen enligt KL 6:42 §. 
 
Beredande utskottet ska bestå av två ledamöter och två ersättare. Ersättarna har rätt att 
närvara vid beredande utskottets sammanträde även när de inte tjänstgör.  
 
Beredande utskottet har som huvudsaklig uppgift att gå igenom de ärenden som är på väg för 
att behandlas av kommunstyrelsen och avgöra bland annat om förvaltningens 
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beslutsunderlag är tillräckligt för behandling i kommunstyrelsen. Det beredande utskottet 
utgör kommunens lönenämnd. 
 
Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier 
som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium. 
Ersättare närvarar vid budgetutskottets sammanträde endast när ledamot är förhindrad. 
 
Budgetutskottet har som huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget men också att 
följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. 
 
24 § 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer för utskottet bland dess ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.  
 
Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
25 § 
Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs.  
 
För ersättarnas tjänstgöring gäller vad som sägs i 10 § i detta reglemente och för 
budgetutskottet också vad som sägs i 23 § i detta reglemente.  
 
Beredande utskottet får handlägga ärenden bara när två ledamöter är närvarande. 
 
Budgetutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
26 § 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av det beredande 
utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts av utskottet ska kommunstyrelsens 
ordförande därefter lägga fram förslag till beslut.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-12-18 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Firmatecknare 
Dnr 2018/781 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska inför den nya mandatperioden besluta om firmatecknare för 
kommunen. Civilrättsliga avtal (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt) ska undertecknas av 
firmatecknare.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse  2018-12-03 från kanslichef 
 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) och kommunchef Håkan Sandahl utses i 
förening vara firmatecknare för Ulricehamns kommun under perioden 2019-2022. Som 
ersättare för kommunstyrelsens ordförande utses 1:a vice ordförande Mikael Levander (NU) 
och som ersättare för kommunchefen utses ekonomichef Niklas Anemo. 
 
Vidare föreslås att kommunchef, sektorchefer, verksamhetschefer och stabschefer ges rätt att 
inom respektive ansvars- och budgetområde, teckna mindre avtal som inte är av stor 
betydelse för kommunen (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt). 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-17 

Tjänsteskrivelse Firmatecknare 
Diarienummer 2018/781, löpnummer 4535/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska inför den nya mandatperioden besluta om firmatecknare för 
kommunen. Civilrättsliga avtal (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt) ska undertecknas av 
firmatecknare.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) och kommunchef Håkan Sandahl utses i 
förening vara firmatecknare för Ulricehamns kommun under perioden 2019-2022. Som 
ersättare för kommunstyrelsens ordförande utses 1:a vice ordförande Mikael Levander (NU) 
och som ersättare för kommunchefen utses ekonomichef Niklas Anemo. 
 
Vidare föreslås att kommunchef, sektorchefer, verksamhetschefer och stabschefer ges rätt att 
inom respektive ansvars- och budgetområde, teckna mindre avtal som inte är av stor 
betydelse för kommunen (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt). 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska inför den nya mandatperioden besluta om firmatecknare för 
kommunen. Civilrättsliga avtal (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt) ska undertecknas av 
firmatecknare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
de valda 
sektorchefer 
verksamhetschefer 
stabschefer   
 
 
 
 
 

Lena Bränmar Petra Grönhaug 
kanslichef Kommunsekreterare 

 



Sammanträdesprotokoll 
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2018-12-18 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Regler för inkallande av ersättare 2019-2022 
Dnr 2018/780 
 
 
Sammanfattning 
Enligt 6 kap 17 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnderna.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari lämnar partigrupperna in sina önskemål 
om vilket parti som ersätter det egna partiet, när egna ersättare inte finns, under 2019-2022. 
Kommunstyrelsen kommer då föreslå fullmäktige att besluta enligt önskemålen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-03 från kanslichef 
 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2019-2022 
C- 
KD- 
L- 
M- 
MP- 
NU- 
S- 
SD- 
V- 
 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-03 

Tjänsteskrivelse Regler för inkallande av ersättare 
Diarienummer 2018/780, löpnummer 4534/2018 
 
Sammanfattning 
Enligt 6 kap 17 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnderna.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari lämnar partigrupperna in sina önskemål 
om vilket parti som ersätter det egna partiet, när egna ersättare inte finns, under 2019-2022. 
Kommunstyrelsen kommer då föreslå fullmäktige att besluta enligt önskemålen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2019-2022 
C- 
KD- 
L- 
M- 
MP- 
NU- 
S- 
SD- 
V- 
 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Samtliga gruppledare 
IT-nämnd 
Individnämnd 
Miljö- och byggnämnd 
Ulricehamns Stadshus AB  
   
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
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Ordförandeberedningen 
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§  
 

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. 
 
Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-29. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-04 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  

  

2018-12-04 

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. 
 
Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-29. 
 
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 



  2017/224, 3842/2018 2(2) 

2 Förvaltningens yttrande över kulturstrategi 
Beslut lämnas till 
Beredningsledare för beredningen för samhällsutveckling 
Kanslichef 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
Författningshandboken 
 
 
 

Isabelle Wikström  Sanna Andersson 
Servicechef Utredare 
 Planenheten 
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor Service 

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

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

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

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

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

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

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

Nedan följer ett urval av definitioner som åsyftas i strategin:  

 Kultur är traditioner och ett sätt att leva. 

 Kultur kan vara utvecklande både för välbefinnandet och empatin. 

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

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

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

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

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

För att nå målen ska kulturpolitiken: 

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

 Främja kvalité och konstnärlig förnyelse 

 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

 Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur.1 

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

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

Fem strategiska områden utifrån strategin: 

 Vidga deltagandet 

 Utveckla kapaciteter 

 Gynna nyskapande 

 Nyttja tekniken 

 Öka internationaliseringen2 

 

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

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

 Barn och unga 

 Besöksnäring 

 Platsutveckling 

 Arenor och nätverk 

 Samverkansplattform för interkulturell dialog 

 Kultur och hälsa3 

 

 

 

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

Målbilder för kulturutveckling i Boråsregionen: 

 Kreativt kluster 

 Kultur som horisontellt perspektiv 

 Skulpturregionen Sjuhärad 2018 

 Vävcenter Sjuhärad 

 Bibliotek som demokratisk kulturarena4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

6 Tillvägagångssätt  
Medborgarenkät 

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

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

 
5 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017–2018. 
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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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Förvaltningens yttrande över strategi Attityder till 
skolan 
Dnr 2015/129 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval 
och strategiområden till elevers attityder till skolan. Uppdraget omfattar elever i 
grundskolans årskurs 7-9 och handlar bland annat om trivsel och trygghet, stress och krav i 
skolan samt kränkningar. Beredningen lyfter fram fyra strategier som ses vara av avgörande 
betydelse i utvecklingen av framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.  
 
Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att 
sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa och en  
långsiktig plan finns för det fortsatta arbetet. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen 
att beredningens förslag till strategier i väsentlig mån har omhändertagits i det 
skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas till KS och KF i samband med de 
ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. (Se 
bilaga till rapport Attityder till skolan)  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-12-05 från barn- och utbildningschef 
2 Rapport Attityder till skolan - vägval och strategiområden för årskurs 7-9 
3 Bilaga till rapport Attityder till skolan 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingen ytterligare handlingsplan behöver tas fram då 
beredningens förslag till strategi med tillhörande åtgärder är omhändertagna inom sektor 
lärande och redovisas till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker 
månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-05 

Tjänsteskrivelse Förvaltningens yttrande över 
strategi Attityder till skolan 
Diarienummer 2015/129, löpnummer 4555/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval 
och strategiområden till elevers attityder till skolan. Uppdraget omfattar elever i 
grundskolans årskurs 7-9 och handlar bland annat om trivsel och trygghet, stress och krav i 
skolan samt kränkningar. Beredningen lyfter fram fyra strategier som ses vara av avgörande 
betydelse i utvecklingen av framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.  
 
Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att 
sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa och en  
långsiktig plan finns för det fortsatta arbetet. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen 
att beredningens förslag till strategier i väsentlig mån har omhändertagits i det 
skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas till KS och KF i samband med de 
ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. (Se 
bilaga till rapport Attityder till skolan)  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingen ytterligare handlingsplan behöver tas fram då 
beredningens förslag till strategi med tillhörande åtgärder är omhändertagna inom sektor 
lärande och redovisas till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker 
månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. 
 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval 
och strategiområden till elevers attityder till skolan. Uppdraget omfattar elever i 
grundskolans årskurs 7-9 och handlar bland annat om trivsel och trygghet, stress och krav i 
skolan samt kränkningar. Utgångspunkten har varit att utreda vad som krävs för att få 
eleverna att behålla sin lust att lära genom hela grundskolan, att de förstår vikten av god 
utbildning och vad krävs för att eleverna ska ta ett större ansvar för och få mer inflytande 
över sina studier och sin studiemiljö i skolan och i hemmet? 
Beredningen fick i uppdrag att ta fram 3-4 strategiområden som anger vilka inriktningar som 
är viktigast för att verksamheten ska kunna skapa dessa förutsättningar.  
 
Beredningen lyfter fram följande fyra strategier som ses vara av avgörande betydelse i 
utvecklingen av framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.  

 Politisk vision, ledarskap och organisation 
 Elevers rätt till kvalitativt och kreativt lärande 
 Vårdnadshavarnas roll i skolan 
 Skolan som arbetsmiljö 

 
Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att 
sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa och det 
finns en långsiktig plan för det fortsatta arbetet. Sammantaget gör förvaltningen 



  2015/129, 4555/2018 2(2) 

bedömningen att beredningens förslag till strategier i väsentlig mån har omhändertagits i det 
skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas till KS och KF i samband med de 
ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. 
(Se bilaga till rapport Attityder till skolan)  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Rapport Attityder till skolan - vägval och strategiområden för årskurs 7-9 
2 Bilaga till rapport Attityder till skolan 
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Barn- och utbildningschef    
 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Elisabeth Johansson  
Barn- och utbildningschef  Verksamhetschef  
  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport

                                              

FÖRVALTNINGENS YTTRANDE 
AVSEENDE ATTITYDER TILL SKOLAN – 
VÄGVAL OCH STRATEGIOMRÅDEN 
FÖR ÅRSKURS 7-9 
 

  

2018-10-31 

 



Förvaltningens yttrande avseende Attityder till skolan – Vägval och strategiområden för årskurs 7-9

 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulricehamns kommun 
Sektor lärande 

[Klicka och skriv ditt namn] 
[Klicka och skriv din titel] 

[Klicka och skriv ditt namn] 
[Klicka och skriv din titel] 



Förvaltningens yttrande avseende Attityder till skolan – Vägval och strategiområden för årskurs 7-9

 
 
 
 
3

Innehåll 
1 Sammanfattning .....................................................................................................................4 

2 Uppdrag till beredningen .......................................................................................................4 

3 Förvaltningens yttrande .........................................................................................................5 
3.1 Politisk ambitionsnivå samt ledarskap och organisation ............................................................5 

3.1.1 Laglighet .............................................................................................................................6 
3.1.2 Ekonomi .............................................................................................................................6 
3.1.3 Konsekvenser ......................................................................................................................7 
3.1.4 Nuläge .................................................................................................................................7 

3.2 Elevers rätt till kvalitativt och kreativt lärande ............................................................................8 
3.2.1 Laglighet .............................................................................................................................8 
3.2.2 Ekonomi .............................................................................................................................9 
3.2.3 Konsekvenser ......................................................................................................................9 
3.2.4 Nuläge .................................................................................................................................9 

3.3 Vårdnadshavarens roll i skolan ..................................................................................................10 
3.3.1 Laglighet ............................................................................................................................11 
3.3.2 Ekonomi ............................................................................................................................11 
3.3.3 Konsekvenser ....................................................................................................................11 
3.3.4 Nuläge ................................................................................................................................11 

3.4 Skolan som arbetsmiljö ...............................................................................................................12 
3.4.1 Laglighet ............................................................................................................................13 
3.4.2 Ekonomi ............................................................................................................................13 
3.4.3 Konsekvenser ....................................................................................................................14 
3.4.4 Nuläge ...............................................................................................................................14 

4 Övriga synpunkter .................................................................................................................15 

 

 



Förvaltningens yttrande avseende Attityder till skolan – Vägval och strategiområden för årskurs 7-9

 
 
 
 
4

1 Sammanfattning 
 

En tydlig bild av en skola i behov av förändring framkommer under beredningens arbete. Alla 

yrkesgrupper och intressenter i skolan ger i stort sett samma bild av nuläget. 

Enligt beredningen så kan följande fyra strategier få en avgörande betydelse i utvecklingen av 

framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.  

 Politisk vision, ledarskap och organisation 

 Elevers rätt till kvalitativt och kreativt lärande 

 Vårdnadshavarnas roll i skolan 

 Skolan som arbetsmiljö 

Det första strategiska området som fokuserar på en politisk vision är det viktigaste när man 

avser att skapa långsiktiga och hållbara förändringar i fråga om attityder till skolan, anser 

beredningen och låter därför denna vara ett grundfundament för de övriga utpekade 

strategierna. I strategidokumentet får den första punkten därför också ett större utrymme. 

Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att 

sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa. 

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att beredningens förslag till strategier i 

väsentlig mån har omhändertagits i det skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas 

till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis 

samt genom årsredovisningen. 

 

2 Uppdrag till beredningen 
Inom Ulricehamns kommun genomförs varje år i oktober/november en attitydundersökning 

i syfte att fånga upp elevernas synpunkter på skolan. Resultatet analyseras för att identifiera 

behov av insatser för förbättringar inom skolverksamheten. 

De senaste undersökningarna visar på att andelen elever som känner sig trygga och som trivs 

i skolan minskar ju högre upp i grundskolans årskurser som man kommer. Detsamma gäller 

elevernas nyfikenhet och lust att lära. Med anledning av detta har kommunfullmäktige 

beslutat att formulera ett uppdrag till beredningen för lärande. 
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Beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval och strategiområden till ”Attityder till 

skolan”. Uppdraget som omfattar elever i grundskolans årskurs 7-9 handlar bland annat om 

trivsel och trygghet, stress och krav i skolan samt kränkningar. 

Vad krävs för att få eleverna att behålla sin lust att lära genom hela grundskolan, samt att de 

förstår vikten av god utbildning? Vad krävs för att eleverna ska ta ett större ansvar för och få 

mer inflytande över sina studier och sin studiemiljö i skolan och i hemmet? 

Beredningen ska ta fram 3-4 strategiområden som anger vilka inriktningar som är viktigast 

för att verksamheten ska kunna skapa dessa förutsättningar. Strategiområdena ska innehålla 

långsiktiga perspektiv och avgörande val som är av betydelse för att nå dit. 

 

3 Förvaltningens yttrande   
Förvaltningen har granskat de fyra strategiområdena som presenteras i strategidokumentet 

utifrån laglighet, ekonomi och konsekvenser.  

Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att 

sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa. 

Sammanfattningsvis pågår det ett systematiskt och strukturerat arbete kring beredningens 

förslag till strategier.   

Sedan beredningen lämnade sin strategi i december 2016 och en ny ledning för sektor 

lärande började formeras med start januari 2017 är det flera processer som har pågått. En 

förutsättning har varit att samla ihop alla handlingsplaner och åtgärdsplaner och skapa en 

struktur och systematik i skolutvecklingsarbetet. Förvaltningen anser att detta är genomfört 

och det finns en långsiktig plan för fortsättningen. Att omhänderta detta arbete har tagit tid i 

anspråk vilket också har inneburit att yttrandet dröjt avseende beredningens arbete med 

attityder till skolan 7-9.  

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att beredningens förslag till strategier i 

väsentlig mån har omhändertagits i det skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas 

till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis 

samt genom årsredovisningen. 
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3.1 Politisk ambitionsnivå samt ledarskap och 

organisation 

En politisk vision för vad Ulricehamns skolor (åk 7-9) skall vara i framtiden behöver 

formuleras omgående av den politiska ledningen. Detta är grundläggande för utvecklingen 

av skolan och därför den strategi som beredningen valt att lägga störst fokus vid.  

Beredningens förslag till strategi 

En tydlig vision från ett beställarperspektiv ger utförande förvaltning riktlinjer i sin 

verksamhetsutövning, samtidigt som den också kan tjäna som fundament och stöd 

för de behov en förvaltning äskar i sitt budgetarbete. En bra formulerad vision kan 

mätas samt utvärderas över tid och därigenom brytas ner i delmål som 

verksamhetschefer och rektorer kan använda i sitt dagliga arbete. På så sätt kan man 

skapa det gemensamma måldokument som alla inom skolverksamheten, lärare, 

specialpedagoger, rektorer och de politiska beställarna, har som utgångspunkt när 

man utvärderar och utvecklar det dagliga arbetet. 

Varför en politisk vision, enligt beredningen 

En politisk vision kan förutom effekter på kvalitet och resultat ge många viktiga effekter. 

– Kommunen tydliggör sin ambition med skolan till personer som ser Ulricehamn som 

tänkbar bostadsort. En väl utförd vision blir ett fönster mot föräldrar i andra 

kommuner som söker en bättre högstadieverksamhet än den som finns på den egna 

orten.  

– Konkurrenskraften gentemot andra kommuner stärks och utflödet av elever till andra 

skolor kan istället bli ett inflöde.  

– Skolvisionen blir en politisk prioriteringsordning som kan skapa långsiktig enighet 

och stabilitet kring skolfrågorna.  

– Ger skolfrågorna avgörande prioritet.  

– Ökar förtroendet för skolan bland föräldrar och kommuninvånare.  

– En vision handlar lika mycket om ett på sikt upparbeta ett politiskt förtroende bland 

nuvarande kommuninvånare som att skapa signaler till framtida invånare.  

– Skapar arbetsro hos elever och lärare.  
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3.1.1 Laglighet 

Förvaltningen bedömer att strategiområdet Politisk ambitionsnivå samt ledarskap och 

organisation inte innehåller några formuleringar som är tveksamma ur laglighetssynpunkt. 

 

3.1.2 Ekonomi 

Enligt förvaltningen medför strategiområdet inga direkta kostnader, annat än den arbetstid 

som krävs för att formulera visionen. 

 

3.1.3 Konsekvenser 

Förvaltningen anser att en tydlig vision som ger förvaltningen riktlinjer i sin 

verksamhetsutövning stärker möjligheten att skapa gemensamma mål som stärker 

kvaliteten, utvecklar verksamheten och därmed utgör en grund för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

3.1.4 Nuläge 

Genom ett brett arbete och gemensam process har en vision tagits fram i Ulricehamns 
kommun, ”God utbildning i trygg miljö” och de fyra målen – Alla elever trivs och är trygga i 
skolan, Alla elever når kunskapskraven i samtliga ämnen, Alla elever är delaktiga och har 
inflytande över sin utbildning, Skolan förbättrar årligen sina resultat. Mål och vision antogs 
politiskt i kommunstyrelsen 2015. 

Målen följs upp och utvärderas, därefter görs en analys av måluppfyllelsen, åtgärder till 
förbättring genomförs i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Ett sätt att beskriva visionen är att jämföra den med andra målbilder där de kortsiktiga 
målen är ”skogsdungen där framme”, de långsiktiga målen är ”bergen i fjärran” och att 
visionen är ”stjärnan i horisonten”. Vi drar oss dit och vi vill dit, men det är alltid en bit kvar.  

Visionen beskriver vad vi vill uppnå, ett framtida tillstånd. Visionen behöver inte uppfylla 
formella krav på realism, tidsbundenhet och mätbarhet.  

Förvaltningen har ett tydligt uppdrag i ökad måluppfyllelse. Sektor lärande har sedan 2017 
fokuserat på och prioriterat systematiskt och strukturerat skolutvecklingsarbete samt 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Delar av det arbetet berör skolans grundvärderingar. 
Grundvärderingarna som sektorn tagit fram och utgår ifrån kulturpyramiden där visionen 
dessutom beskrivs som en öppen och resultatinriktad organisation där medarbetares 
kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas till vara. 
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Sektorn lärandes grundvärderingar är: 

 Kunden i fokus; samverkan, stolthet, helhetssyn 

 Höga förväntningar på alla elevers resultat  

 Vi sätter värde på våra barns och elevers olikheter  

 Det är självklart för oss att samarbeta  

 Vi tar ansvar för vårt eget livslånga lärande och lust för vårt arbete 

Förvaltningen vill peka på att det således har arbetats aktivt med en vision om att lyckas med 
alla elevers måluppfyllelse och en likvärdig utbildning till alla elever. 

 

3.2 Elevers rätt till kvalitativt och kreativt lärande 

I Ulricehamns skolor får elever en utbildning som innebär resultat som står sig mycket väl i 

nationella mätningar. Här är utbildningen rättvis och begriplig för alla och på den nivå 

som utmanar eleven till nya framsteg. All bedömning som görs är rättssäker. 

 

Beredningens förslag till strategi 

Alla elevers rätt till att bli sedda ska vara grunden i all utbildning. Ulricehamns skolor ska 

kunna ge varje elev en rättssäker kunskapsinhämtning, där eleven blir bekräftad, får en 

rättvis bedömning och möjlighet att vara en del av sin egen utbildning. Lärarens 

förväntningar på eleven ska vara högt ställda och eleven ska ha högt ställda krav på läraren. 

Varje elev ska, utifrån sina erfarenheter och kunskaper, ha möjligheter att nå nya och högre 

nivåer i lärandet.  

Ulricehamns kommuns skolor ska ha ändamålsenlig utrustning, läromedel och fungerande 

lärandeplattform. 

Lärarens uppdrag är att engagerat handleda och coacha eleverna. Lärarens uppdrag är att 

själv och tillsammans med kollegor skapa, utveckla, utforska och bedöma elevers 

kunskapsinhämtning och progression. All skolpersonal i Ulricehamns kommun ska ha för 

uppgiften adekvat utbildning. Ulricehamns kommun ska vara en attraktiv och rättvis 

arbetsgivare vilket ska synas i rätten till arbetstagarens egen utveckling och löner enligt 

riksnorm. Ulricehamns kommun ska sträva efter att ta till vara varje lärares unika 

kompetens. 



Förvaltningens yttrande avseende Attityder till skolan – Vägval och strategiområden för årskurs 7-9

 
 
 
 
9

Alla elever i Ulricehamns kommun har rätt till att utifrån sina behov få adekvat stöd. Eleven 

har rätt till en snabb insats oavsett om det är extra anpassning eller särskilt stöd. 

Ulricehamns kommun ska sträva efter att nå skolverkets riktlinjer gällande bemanningen till 

elevhälsoteamen.  

För att kunna säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till vid frånvaro av 

ordinarie lärare, ska Ulricehamns kommun ha vikarier med för uppgiften adekvat utbildning. 

 

3.2.1 Laglighet 
Förvaltningen bedömer att strategiområdet Elevens rätt till kvalitativt och kreativt lärande 

inte innehåller några formuleringar som är tveksamma ur laglighetssynpunkt. 

 

3.2.2 Ekonomi 

I vilken utsträckning strategiområdet medför ökade kostnader beror på ifall detta ryms inom 

befintlig ram och verksamhet eller inte. En rättssäker kunskapsinhämtning där den enskilda 

eleven blir bekräftad, bedöms rättvist och ges en möjlighet att vara en del av sin utbildning, 

medför inga ökade kostnader. En ambitionshöjning t.ex. avseende särskilda lönesatsningar 

innebär ökade kostnader. 

 

3.2.3 Konsekvenser 
 

Om förslag till strategier för elevers rätt till kvalitativt lärande genomförs så skapas goda 

förutsättningar för samtliga elever att nå så lång möjligt. 

3.2.4 Nuläge 

Förvaltningen bedömer att det finns ändamålsenliga förutsättningar för att bedriva 

verksamhet. Det finns dock lokala variationer som innebär vissa utmaningar. Exempel på 

utmaningar; lokalbehov för ökat elevantal, en modern pedagogisk-, fysisk lärmiljö, tillgång 

till legitimerade behöriga lärare, och tillgång till elevhälsoteam. 

Förväntningar på höjd ambitionsnivå innebär ökade kostnader som inte ryms inom ram i 

dagens budgetförutsättningar. 
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Lärarlönerna har varit föremål för granskning under de senaste två åren. Granskningen visar 

att Ulricehamns kommun ligger i nivå med grannkommunerna. Detsamma gäller 

lärarbehörighet. Det är ett nationellt faktum att det inte kommer att finnas tillräckligt många 

behöriga lärare de kommande åren. Förvaltningen arbetar aktivt med alternativa möjligheter 

för verksamheten att tillgodose behoven. Det pågår ett arbete med att se över hur uppdragen 

är fördelade till olika funktioner och på vilket sätt verksamheten kan kombinera olika 

kompetenser i verksamheten.  

En intern utbildning genomförs för alla vikarier och obehöriga lärare. Utbildningen 

genomförs i form av seminarier, diskussioner, föreläsningar varvade med eget arbete på 

hemmaplan. Det finns särskilda avtal för mentorer och handledare.  

Sektor lärande har lyckats med tillsättning av alla vakanser inom elevhälsan.  

Utifrån sökta statsbidrag för ökad jämlikhet har sektorn utökat med inlästa läromedel och 

studiestöd på modersmålet, Ipads inklusive appar, programmering, kompetensutveckling i 

digitalisering, mm. 

Sektor lärande arbetar vidare med förstärkt lärartäthet i Ma/No vid Stenbockskolan och en 

ny resursenhet för att möta olika elevers behov vid Stenbocksskolan. Navet har bidragit med 

kompetens till Ätradalsskolan. Infomentor återinförs som ett verktyg i åk 7-9 i syfte att 

säkerställa en likvärdig struktur i kommunens förskolor/skolor, underlätta skolans 

pedagogiska och administrativa processer, synliggöra skolans måluppfyllelse, driva 

skolutveckling, samt utveckla kommunikationen med vårdnadshavare och mellan elever och 

lärare. 

Skolmodellen PALS ( Positiv, Atferd, Läringsmiljö, Samhandling) från Norge implementeras 

under läsåret 18/19. PALS berör flera av beredningens förslag på strategier utifrån 

bemötande, regler och konsekvens. 

PALS är en modell för ett gemensamt förhållningssätt hos personalen där fokus ligger på ett 

positivt beteendestöd. 

3.3 Vårdnadshavarens roll i skolan 

Förtroendet för skolan i Ulricehamn sjunker. Det kan uppfattas som ett misstroende mot 

den skola vi har i dag. För att bryta detta behöver något göras. En förtroendefull relation 

mellan skola och hemmen är viktiga för att eleverna ska nå en hög utbildningsnivå. 

 

Beredningens förslag till strategi 
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Föräldrarnas roll i skolan har stor betydelse för barnens utveckling. Det framkommer också 

under beredningens arbete att både föräldrar och elever önskar att föräldrarna ska ha en 

naturlig roll i skolan genom insyn, god kommunikation och möjlighet att påverka. Även 

lärare efterlyser en smidigare och mer naturlig relation mellan skolan och hemmen. Skolan i 

Ulricehamn behöver jobba för att främja detta på ett tydligare, bredare och mer effektivt sätt. 

Skolan i Ulricehamns ska tydliggöra rättigheter och skyldigheter mellan skolan och hemmet 

och jobba för en relation som bygger på tillit och förtroende. Skolan i Ulricehamn hittar rätt 

former för detta samarbete och dessa forum behöver fungera på ett sätt som stimulerar till 

kontakt. Skolan i Ulricehamn behöver hitta arbetssätt som också utgår från föräldrar och 

elevers specifika behov inom detta område och behöver också ta utgångspunkt i den digitala 

transformation som pågår och göra formen för samarbetet attraktivt.  

Utöver det uppdrag som behöver ligga på förvaltningen behöver även politiker jobba på en 

folklig förankring av skolan i samhället. Beredningen uppfattar idag att stödet för 

kommunernas högstadieskolor kan bli mycket bättre än vad det är idag och att det skulle 

påverka skolan i en positiv riktning. Som en kommun dit många väljer att flytta främst för att 

bo kommer skolan att spela en oerhört viktig roll i utvecklingen av samhället och vara av stor 

betydelse för tillväxten i övrigt. Ulricehamns folkvalda politiker behöver arbeta för att 

stimulera ett starkt folkligt stöd för skolan. Det är viktigt att påverka människors attityd i 

allmänhet för att skapa ett gott klimat i och omkring skolan i Ulricehamn. Det bör vara en del 

av stoltheten över att bo i den här kommunen.  

 

3.3.1 Laglighet 

Förvaltningen bedömer att strategiområdet Vårdnadshavarens roll i skolan inte innehåller 

några formuleringar som är tveksamma ur laglighetssynpunkt. 

3.3.2 Ekonomi 

Enligt förvaltningen medför strategiområdet i huvudsak inga direkta merkostnader.  

 

3.3.3 Konsekvenser 

Förvaltningen konstaterar att en god kommunikation mellan skolan och hemmet, där 

vårdnadshavarna upplever att de har insyn och delaktighet i sitt barns skolgång skapar goda 

förutsättningar för en mer positiv attityd till skolan. 



Förvaltningens yttrande avseende Attityder till skolan – Vägval och strategiområden för årskurs 7-9

 
 
 
 

12

3.3.4 Nuläge 

Förvaltningen konstaterar att sektor lärande har prioriterat kommunikationen med hemmet. 

Att utveckla kommunikationen med vårdnadshavare och mellan elever och lärare är ett av 

syftena med införandet av gemensamt verksamhetssystem Infomentor. Vid akuta händelser 

finns det rutiner för direktinformation tillsammans med kommunikationsfunktionen. 

Sektor lärande har arbetat fram tydliga rutiner för processen med dokumentation och 

utvecklingssamtal i åk 7-9. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling sker 

kontinuerligt utifrån styrdokumenten. Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per 

termin. Den information som upprättas i omdömesblanketten i slutet av vårterminen i åk 6 

används som underlag för utvecklingssamtalet och elevens fortsatta utveckling i åk 7. 

Den 15 oktober och den 15 mars varje läsår identifieras elever som riskerar att inte klara 

kunskapskraven. Den 20 december och 15 juni varje läsår analyseras terminsresultaten 

utifrån kunskapsbedömningarna och betygen. En skolmiljö som bidrar till trygghet och lugn, 

som skapar förutsättningar för ett gott lärande och är en bra arbetsplats för alla. Sektor 

lärande har arbetat aktivt med trygghet och studiero. Läsåret 2017-2018 instämmer 92 % av 

eleverna i åk 7-9 helt eller till stor del att de är trygga i skolan.  

Förvaltningen anser att det görs ett strukturerat kvalitativt arbete som motsvarar förslagen i 

beredningens strategier. 

 

3.4 Skolan som arbetsmiljö 

En skolmiljö som bidrar till trygghet och lugn. Som skapar förutsättningar för ett gott 

lärande och är en bra arbetsplats för alla. Det vill beredningen se utvecklas.  

 

Beredningens förslag till strategi 

Ulricehamns skolor ska ha en arbetsmiljö som gör att elever trivs och lärare mer än gärna 

väljer att arbeta där.  

Moderna, pedagogiska och välskötta lokaler. Den fysiska miljön är viktig för ett gott 

lärande, det skapar en säker miljö där elever, lärare och övrig personal känner sig trygga. 

Gemensamma utrymmen som matsal, bibliotek och uppehållsrum ska vara ljusa och öppna. 

Eleverna ska ha tillgång till fräscha och trygga omklädningsrum i samband med idrotten.  De 

ska kunna byta om och duscha ostört. Toaletter ska hållas rena och fräscha. Klassrummens 
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utformning ska passa modern pedagogik. 

 

Studieplatser. I skolan ska det finnas särskilda studieplatser som enskilda elever kan nyttja 

utanför lektionstid. 

Entré för information och säkerhet. Skolan bör ha en bemannad reception i sin 

huvudentré som välkomnar elever, vårdnadshavare och andra besökare. En reception dit 

man vänder sig för att få hjälp att orientera sig i skolan, få allmän information eller annat. En 

sådan reception skapar också trygghet då man kan kontrollera vem som rör sig i skolans 

lokaler.   

Regler och ramar. Ett positivt bemötande är viktigt att sträva mot i skolan, det gäller både 

lärare och elever. Rektor, lärare, elever och vårdnadshavare bör gemensamt sätta upp tydliga 

ramar för vad som ska gälla i skolan. Det kan gälla språkbruk, att komma i tid till lektioner 

samt vilka beteenden som är acceptabla. De dokument som idag finns gällande 

diskriminering och kränkande behandling ska kontinuerligt följas upp och synliggöras. 

Praktiska möjligheter, bra schemaläggning, för både lärare och elever att göra det möjligt att 

hålla tider 

Informationssystem. Det bör finnas ett informationssystem som är tillgängligt för alla 

inom skolan samt vårdnadshavare. 

Mentorskap. Begreppet mentorskap bör definieras och förtydligas för både lärare och 

elever.  

Elevråd. Varje skola ska ha ett fungerande elevråd, där elever ges möjlighet att påverka sin 

skola på olika nivåer. 

Elevhälsa. Elever ska inom rimlig tid kunna få träffa skolsköterska och kurator. Elevhälsan 

bör samarbeta med IFO. 

Datorkunskap. Vid införande av nya datasystem bör det ges relevant utbildning av 

programmet till både lärare, elever och vårdnadshavare samt uppföljning. Elever bör få 

allmän datakunskap. 

Utbyte mellan årskurser. Ett bättre system för överlämnandet av årskurs 6 till högstadiet 

bör utvecklas.  
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3.4.1 Laglighet 

Förvaltningen bedömer att strategiområdet Skolans som arbetsmiljö inte innehåller några 

formuleringar som är tveksamma ur laglighetssynpunkt. 

3.4.2 Ekonomi 

Förvaltningen bedömer att det finns ändamålsenliga förutsättningar för att bedriva 

verksamhet. Det finns dock lokala variationer som innebär vissa utmaningar. Exempel på 

utmaningar; lokalbehov för ökat elevantal samt en modern pedagogisk-, fysisk lärmiljö, 

tillgång till legitimerade behöriga lärare, och tillgång till elevhälsoteam. En ökad 

ambitionsnivå innebär ökade kostnader. 

 

3.4.3 Konsekvenser 

Med ändamålsenliga lokaler formas en modern arbetsplats som uppfyller kravet på en 

tillgänglig lärmiljö för alla. 

En gemensam lärplattform för hela grundskolan skapar goda förutsättningar för varje enskild 

vårdnadshavares delaktighet. 

En utökning av personal inom elevhälsan ger en ökad möjlighet för eleverna att få kontakt.  

Välfungerande elevråd där eleverna har möjlighet till inflytande och att påverka. 

3.4.4 Nuläge 

Förvaltningen fick i Budget 2017 uppdraget att ”Ta fram tillväxtplan för grundskolan i 

centralorten samt utred sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.” Det pågår 

en utredning som berör beredningens strategiområden på flera punkter. 

Utifrån tillväxtutredningen förväntas de långsiktiga effekterna för kommunens verksamhet 

bland annat bli att kommunen har en effektiv lokalanvändning som täcker verksamheternas 

kapacitetsbehov, kommunens skollokaler är utformade för att stödja det pedagogiska 

innehållet och bidrar med inkluderande lärmiljöer, bättre arbets- och skolmiljö för personal 

och elever samt att flexibla lokaler ger förutsättningar för att förändra användning av 

lokalerna när befolkning och verksamheter förändras.  
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Utbildningens tillgänglighet, utifrån den pedagogiska miljön och den fysiska miljön, behöver 

utvecklas och förvaltningen följer upp det arbetet med hjälp av utredningsdirektivet under 

den närmaste tiden.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit ett prioriterat område sedan januari 2017. 

Sektor lärande kan redovisa att sjukfrånvaron har minskat från 5.3 år 2017 till 4.9 år 2018 i 

jämförelse vid samma tidpunkt. Uppföljningar sker kontinuerligt.  

Ett av utvecklingsområdena bland sektor lärandet systematiska kvalitetsarbete är 

digitalisering. En IKT utvecklingsplan har tagits fram och det pågår kompetensutveckling i 

programmering samt digital kompetens år 7-9 under hösten 2018. 

Inom utvecklingsområdet övergångar arbetar sektorn med att säkerställa rutiner vid 

övergångarna.  

Elevskyddsombuden deltar vid sektors samverkansgrupp vid två tillfällen per termin. 

Elevrådet utvecklas med hjälp av interna och externa utbildningar. 

Förvaltningen har sett till att säkerställa systemen med infomentor, fronter, skolmodulen i 

Stratsys, gemensamt dokumentationssystem för elevhälsan mm.  

Centrala elevhälsan har i nuläget inga vakanser och lyckats tillsätta samtliga tjänster.  

4 Övriga synpunkter 
I arbetet med Attityder till skolan- vägval och strategiområden för årskurs 7-9 har 

beredningen för lärande utgått ifrån två frågeställningar. 

 Vad krävs för att få eleverna att behålla sin lust att lära genom hela grundskolan, samt 

att de förstår vikten av god utbildning? 

 Vad krävs för att eleverna ska ta ett större ansvar för och få mer inflytande över sina 

studier och sin studiemiljö i skolan och i hemmet? 

 

Under tillvägagångssätt beskrivs hur man har samlat in information genom att ta del av 

utredningar, forskning, tidigare kvalitetsredovisningar, samtal med medborgarna mm.  

Strategidokumentet beskriver två viktiga ingångsfaktorer som viktiga för beredningens 

arbete. Organisationen av skolan och en långsiktig, realistisk målsättning för verksamheten 

med förväntningar på högstadieskolan i Ulricehamns kommun. 
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I sin helhet anser förvaltningen att strategiområdena är relevanta inför framtidens 

skolutvecklingsarbete. Förvaltningens utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i aktuell 

skolforskning. Det pågår aktiviteter inom sektor lärande som återfinns i beredningens 

strategiområden.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt kvalitetsarbete är prioriterade områden.  

Vid förvaltningens uppföljningar finns det 26 huvudmål under systematiska kvalitetsarbetet. 

Målen redovisas till KS, kommunstyrelsen, vid olika tidpunkter under året. Förvaltningen 

anser att beredningens förslag på strategier omfattas av dessa mål.  

Under systematiska arbetsmiljöarbetet finns det tre huvudmål nämligen; arbetsbelastning, 

allmän trivsel samt förbättra organisationens kvalitet. Under varje huvudmål finns det ett 

antal aktiviteter beskrivna som åtgärder. En åtgärd som har genomförts är att se till att 

skolledningen har förstärkts. I nuläget finns en rektor samt en biträdande rektor vid 

Ätradalsskolan och vid Stenbocksskolan finns det en rektor och två biträdande rektorer. Alla 

tjänster är tillsatta. Vid rektors frånvaro finns det biträdande rektorer på plats.  

Under folkhälsoarbetet finns det tre huvudmål som berör skolans kvalitetsarbete. Dessa mål 

är ökad skolnärvaro, fullföljd grundskola samt minska bruket av alkohol, narkotika, dopning 

och tobak.  

I budgetuppdraget 2017 tillfördes stimulansmedel till demokratiarbete.  

Sektor lärande har under våren 2018 genomfört en behovs- och resursanalys. Utifrån senare 

tids behov av ökad måluppfyllelse och analys av kartläggningen har sektorn kommit fram till 

följande tre utvecklingsområden: 

 Inkludering 

 Digitalisering 

 Övergångar 

Utvecklingsområdena baseras på senaste forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet med 

utvecklingsområdena svarar på beredningens förslag på strategier.  

Flera av aktiviteterna i utvecklingsområdena nämns under rubriken nuläge under varje 

strategiområde i denna rapport samt bilaga 1. 

I det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med utvecklingsområdena har förvaltningen 

ett tvärsektoriellt samarbete. Inom kommunen finns samarbete med vårdcentralerna. Det 

finns samarbete och en planering för genomförande med Västra Götalandsregionen, Sveriges 

kommuner och landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Sektorns samverkansgrupp 

är involverad i skolutvecklingsarbetet.  
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Sammanfattningsvis pågår det redan ett systematiskt och strukturerat arbete kring 

beredningens förslag till strategier och det finns en långsiktig plan för fortsättningen.  

Det går att följa det pågående skolutvecklingsarbetet genom de återrapporteringar som sker 

till KS och KF i samband med ordinarie uppföljningar månads- och tertialvis samt genom 

årsredovisningen. 



Bilaga 1. 

Politisk ambitionsnivå samt ledarskap och organisation 

Strategidokument Aktivitet  Stratsys - uppföljning 
Beredningens förslag 
till strategi 
 

Så här omhändertas det 
 
 

Tid 
uppföljning 

Dokument/ 
område 

Uppföljning av 
mål/uppdrag i 
verksamhetsplan 

Tid 
uppföljning 

Uppdatering av skolornas 
information på den externa 
webben görs regelbundet i 
samråd med 
kommunikationsfunktionen. 

Görs löpande 
under året vid 
förändringar 

Jämförelsetjänst och 
nyckeltalspublicering 
i Stratsys kommer 
att publiceras på 
Ulricehamns 
kommuns externa 
websida under 2018. 
I jämförelsetjänsten 
kan man jämföra 
resultat för skolorna. 

  Kommunen tydliggör sin 
ambition med skolan till 
personer som ser 
Ulricehamn som tänkbar 
bostadsort. En väl utförd 
vision blir ett fönster mot 
föräldrar i andra 
kommuner som söker en 
bättre 
högstadieverksamhet än 
den som finns på den egna 
orten.  

Sektor lärande har sedan 
2015 en vision för sitt arbete 
”God utbildning i trygg 
miljö”. Till denna finns flera 
mätetal och aktiviteter 
kopplade som följs upp. 

Kontinuerligt 
under året  

Verksamhetsmål 
för god ekonomisk 
hushållning 

Andel behöriga 
elever till 
något program på 
gymnasiet 
ska öka 

Tertial 1, 2 och 
3 

Konkurrenskraften 
gentemot andra 
kommuner stärks och 
utflödet av elever till andra 
skolor kan istället bli ett 
inflöde.  

Uppföljning av 
Interkommunala ersättningar 
genomförs vid avstämningar. 

En gång per 
termin 

Budgetuppdrag 
2015 
 

Förvaltningen har 
under 
mandatperioden 
arbetat med 
att förbättra 
måluppfyllelsen i 

Tertial 2 och 3 



skolan enligt en av 
kommunstyrelsen 
antagen 
handlingsplan. 
 

  

   

För att skapa långsiktighet, 
enighet och stabilitet kring 
skolfrågorna sker 
kontinuerliga 
avstämningsmöten, 
verksamhetsbesök samt 
redovisningar vid KS 
arbetsgrupp. 
 

Kontinuerligt 
under året 

Skolvisionen blir en 
politisk 
prioriteringsordning som 
kan skapa långsiktig 
enighet och stabilitet kring 
skolfrågorna.  

 
Sektor lärande har sedan 
2015 en vision för sitt arbete 
”God utbildning i trygg 
miljö”. Till denna finns flera 
mätetal och aktiviteter 
kopplade som följs upp. 

Kontinuerligt 
under året  

Verksamhetsmål 
för god ekonomisk 
hushållning 

Andel behöriga 
elever till 
något program på 
gymnasiet 
ska öka 

Tertial 1, 2 och 
3 

Ger skolfrågorna 
avgörande prioritet 

För att skapa långsiktighet, 
enighet och stabilitet kring 
skolfrågorna sker 
kontinuerliga 
avstämningsmöten, 
verksamhetsbesök samt 
redovisningar vid KS 
arbetsgrupp. 
 

Kontinuerligt 
under året 

   



Attitydundersökningar 
genomförs varje läsår för 
elever och vårdnadshavare 
 
 

Läsårsvis 

Årshjul kring 
värdegrundsarbetet är 
framtaget och kommunicerat 
för föräldrarna.  

 
 

I enlighet med 
årshjulet 

Utvärdering av föräldraenkät 
redovisas vid brukarråden. 

 

En gång per år 

Bättre kommunikation med 
hemmen genom en 
gemensam lärplattform från 
förskola till och med årskurs 
9 för att få en röd tråd.  

 

Kontinuerligt 
under läsåret 

Ökar förtroendet för 
skolan bland föräldrar och 
kommuninvånare.  

 

Ökad vuxennärvaro på 
Stenbocksskolan genom 
fritidspedagoger. 
 

Varje skoldag 

   

En vision handlar lika 
mycket om ett på sikt 
upparbeta ett politiskt 
förtroende bland 
nuvarande 

Sektor lärande har sedan 
2015 en vision för sitt arbete 
”God utbildning i trygg 
miljö”. Till denna finns flera 
mätetal och aktiviteter 
kopplade som följs upp.  
 

Kontinuerligt 
under året  

Jämförelsetjänst och 
nyckeltalspublicering 
i Stratsys kommer 
att publiceras på 
Ulricehamns 
kommuns externa 
websida under 2018. 

  



kommuninvånare som att 
skapa signaler till framtida 
invånare.  

 

I dagsläget arbetar sektor 
lärande med tre prioriterade 
områden, inkludering, 
övergångar och digitalisering. 

I jämförelsetjänsten 
kan man jämföra 
resultat för skolorna. 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete pågår. 
 

Kontinuerligt 
under 
verksamhetsåret 

Skapar arbetsro hos elever 
och lärare 

 Elevskyddsombud deltar vid 
sektors samverkans grupp. 

Två ggr/termin 

   

 

 

1. Elevers rätt till kvalitativt och kreativt lärande 

Strategidokument Aktivitet  Stratsys - uppföljning 
Beredningens förslag 
till strategi 
 

Så här omhändertas 
det 
 
 

Tid 
uppföljning 

Dokument/ 
område 

Uppföljning av 
mål/uppdrag i 
verksamhetsplan 

Tid 
uppföljning 

Alla elevers rätt till att bli 

sedda ska vara grunden i 

all utbildning. 

Ulricehamns skolor ska 

kunna ge varje elev en 

rättssäker 

kunskapsinhämtning, där 

Riktat stöd i perioder till 
elever från EHT-teamet. 

Särskilda 
undervisningsgrupper med 
flexibilitet i organisationen 
för varje elev inrättas.  

Kontinuerligt 
under året 

   



eleven blir bekräftad, får 

en rättvis bedömning och 

möjlighet att vara en del 

av sin egen utbildning. 

Stödinsatser i matematik 
sker från Navet i Borås.  

För en rättvis, rättssäker 
och likvärdig bedömning 
nyttjas verktyget 
Infomentor. I verktyget 
kan varje elev och 
vårdnadshavare följa 
kunskapsutvecklingen. 

Lärarens förväntningar på 

eleven ska vara högt 

ställda och eleven ska ha 

högt ställda krav på 

läraren. Varje elev ska, 

utifrån sina erfarenheter 

och kunskaper, ha 

möjligheter att nå nya och 

högre nivåer i lärandet.  

 

Arbete med sektor 
lärandes grundvärderingar 
pågår. 
 
 Dessa är:  

 Kunden i fokus; 
samverkan, 
stolthet, helhetssyn 

 Höga förväntningar 
på alla elevers 
resultat  

 Vi sätter värde på 
våra barns och 
elevers olikheter  

 Det är självklart för 
oss att samarbeta  

 Vi tar ansvar för 
vårt eget livslånga 

Kontinuerligt 
under året 

   



lärande och lust för 
vårt arbete 

Implementering av 
skolmodellen PALS pågår. 
 
Elevhälsobaserad modell 
som tidig insats vid psykisk 
ohälsa hos elever 7-9 
arbetas fram under lå 
18/19 tillsammans med 
SKL och VGR. 

 
Ulricehamns kommuns 

skolor ska ha 

ändamålsenlig utrustning, 

läromedel och fungerande 

lärandeplattform. 

 

IKT - plan är utarbetad.  
Implementering pågår tex. 
Förtätning av digitala 
enheter 1:1 från ht 19 för 
hela grundskolan. 
Implementering av 
infomentor, Google 
education mm. 
 
Digitalisering är prioriterat 
utvecklingsområde.  
 
 

Kontinuerligt 
under året 

Åtgärdsplan - 
framtidens 
grundskola 

Den interaktiva lärmiljön 
för 
både elever och lärare är av 
hög kvalitet. 

Tertial 3 

Lärarens uppdrag är att 

engagerat handleda och 

coacha eleverna. Lärarens 

uppdrag är att själv och 

tillsammans med kollegor 

Rektor har inför varje nytt 
läsår en uppdragsdialog 
med varje lärare. 
 
Mentorskap för 
nyanställda lärare  
 

Kontinuerligt 
under året 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 

Fullföljd grundskola och 
gymnasieutbildning. 
 
 
 
 
 
 

Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
 



skapa, utveckla, utforska 

och bedöma elevers 

kunskapsinhämtning och 

progression. 

 
 
 
 
 
 

Kompetensutveckling 
kopplat till de tre 
utvecklingsområdena, 
digitalisering, inkludering 
samt övergångar. 
 
Skolutvecklingsgrupp finns 
under sektors samverkans 
grupp samt en arbetsgrupp 
som består av skolledare 
och förskolechefer. 

kommun 
 
Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 
 
 
Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 

 
 
Rektors pedagogiska 
ledarskap, likvärdighet och 
skolstrukturer 
 
 
 
Ledarskap i klassrummet, 
kollegialt lärande 

 
 
Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
Tertial 3 

All skolpersonal i 

Ulricehamns kommun ska 

ha för uppgiften adekvat 

utbildning. Ulricehamns 

kommun ska vara en 

attraktiv och rättvis 

arbetsgivare vilket ska 

synas i rätten till 

arbetstagarens egen 

utveckling och löner 

enligt riksnorm. 

Ulricehamns kommun ska 

sträva efter att ta till vara 

Kartläggning av lärarlöner 
görs efter varje 
lönerevision 
 
Utbildning görs av 
obehöriga lärarvikarier 
 
Kompetensutvecklingsplan 
görs för all personal inom 
sektorn. Varje chef gör en 
individuell 
kompetensutvecklingsplan 
i samband med 
utvecklingssamtalen. 
 
Kompetensmix som 
avlastar lärarna från  
övriga arbetsuppgifter. 
 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
genomförs. 

Varje år 
 
 
 
Kontinuerligt 
under läsåret 
 
Varje år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
under läsåret 
 
 

Åtgärdsplan - 
framtidens 
grundskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 
 
 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Lärarna erbjuds en 
forskningsbaserad 
kompetensutveckling både i 
sina undervisningsämnen 
och i hur elevernas 
kunskapsinhämtning 
förändras med IT och hur 
undervisningen bör 
förändras 
för att på bästa sätt utnyttja 
IT. 
 
 
Ledarskapet i klassrummet, 
kollegialt lärande 
 
 
 
 
 
Genomförs enligt SAM-
årshjulet i Stratsys 

Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
under året 



varje lärares unika 

kompetens. 

 

 
 

Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 
 

Elever i behov av särskilt 
stöd, förutsättningar 
 

Tertial 3 

Handlingsplan för 
ANDT förebyggande 
arbete 
 

Barn och unga i riskgrupper 
eller med riskbeteenden ska 
fångas upp i tidigt skede och 
erbjudas stöd. För att 
säkerställa detta ska alla 
verksamheter, som kommer 
i kontakt med barn och 
unga 
under 18 år, ha rutiner för 
intervention. 
 

Tertial 3 

Alla elever i Ulricehamns 

kommun har rätt till att 

utifrån sina behov få 

adekvat stöd. Eleven har 

rätt till en snabb insats 

oavsett om det är extra 

anpassning eller särskilt 

stöd. Ulricehamns 

kommun ska sträva efter 

att nå skolverkets 

riktlinjer gällande 

bemanningen till 

elevhälsoteamen.  

 

Alla tjänster är tillsatta 
inom elevhälsan i nuläget 
nov-18. 
 
En översyn av den Centrala 
elevhälsan och des 
arbetsuppgifter pågår. 
 
Implementering av 
skolmodellen PALS pågår 
vid samtliga skolor. 
 
Fortsatt samarbete med 
IFO och polis.  

Elevhälsobaserad modell 
som tidig insats vid psykisk 
ohälsa hos elever 7-9 
arbetas fram under lå 
18/19 tillsamans med SKL 
och VGR. 

 

Tillsätts efter 
behov 
 
Kontinuerligt 
under läsåret 
 
 
Görs höst 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
under läsåret 
 
Pågående 
arbete 
 
 Handlingsplan för 

ANDT förebyggande 
arbete 
 

Genomföra EFFEKT –
strukturerade, 
kunskapshöjande insatser 
gentemot föräldrar och 
andra 
vuxna som dagligen möter 
barn och unga, för att öka 
kunskap och medvetenhet 
om skadliga effekter av 

Tertial 3 



ANDT. 
 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet2018 
mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 
 

Minska bruket av alkohol, 
narkotika, dopning och 
tobak. 
 

Tertial 3 

Stärkt skydd för 
barn och unga 

Implementera rutiner med 
samverkan tillsammans 
med 
förskola, skola, elevhälsan 
och hälso- och sjukvården 
med målet att minska 
antalet 
orosanmälningar och stället 
öka antalet förebyggande/ 
serviceinsatser 

Tertial 3 

För att kunna säkerställa 

att eleverna får den 

utbildning de har rätt till 

vid frånvaro av ordinarie 

lärare, ska Ulricehamns 

kommun ha vikarier med 

Vikarier med adekvat 
utbildning är anställda 
över läsåret. 
 
Utbildning genomförs för 
obehöriga vikarier. 
 
Handledning finns för 
vikarier. 
 

Sker vid 
behov 
 
 
Sker vid 
behov 
 
 
 
 

Verksamhetsmål 
för god ekonomisk 
hushållning 

Andel behöriga elever till 
något program på 
gymnasiet 
ska öka 

Tertial 1, 2 
och 3 



för uppgiften adekvat 

utbildning. 

 

Rektor har särskilt ansvar 
för uppföljning av 
betygssättning som 
genomförs av vikarier. 

Sker vid varje 
terminsslut 
 

 

 

2. Vårdnadshavarens roll i skolan 

Strategidokument Aktivitet  Stratsys - uppföljning 
Beredningens förslag 
till strategi 
 

Så här omhändertas det 
 
 

Tid 
uppföljning 

Dokument/ 
område 

Uppföljning av 
mål/uppdrag i 
verksamhetsplan 

Tid 
uppföljning 

Föräldrarnas roll i skolan 
har stor betydelse för 
barnens utveckling. Det 
framkommer också under 
beredningens arbete att 
både föräldrar och elever 
önskar att föräldrarna ska 
ha en naturlig roll i skolan 
genom insyn, god 
kommunikation och 
möjlighet att påverka. 
Även lärare efterlyser en 
smidigare och mer 
naturlig relation mellan 
skolan och hemmen.  

All pedagogisk planering 
och elevernas 
kunskapsutveckling 
dokumenteras idag i 
lärplattformen Infomentor 
med stora möjligheter för 
vårdnadshavare att följa 
sina barns 
kunskapsutveckling och 
skolgång. 

Brukarråd finns vid 
samtliga enheter 

Kontinuerligt 
under året 

 

 

 

 

Varje termin 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 

Erbjuda föräldrastöd till 
alla 
med barn upp till 18 år. 

Tertial 3 



 

 

Skolan i Ulricehamn 
behöver jobba för att 
främja detta på ett 
tydligare, bredare och mer 
effektivt sätt. Skolan i 
Ulricehamns ska 
tydliggöra rättigheter och 
skyldigheter mellan skolan 
och hemmet och jobba för 
en relation som bygger på 
tillit och förtroende. 
Skolan i Ulricehamn hittar 
rätt former för detta 
samarbete och dessa 
forum behöver fungera på 
ett sätt som stimulerar till 
kontakt. 

All pedagogisk planering 
och elevernas 
kunskapsutveckling 
dokumenteras idag i 
lärplattformen Infomentor 
med stora möjligheter för 
vårdnadshavare att följa 
sina barns 
kunskapsutveckling och 
skolgång. 

Brukarråd finns vid 
samtliga enheter 

Kontinuerligt 
under året 

 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 

Erbjuda föräldrastöd till 
alla 
med barn upp till 18 år. 

Tertial 3 

Skolan i Ulricehamn 
behöver hitta arbetssätt 
som också utgår från 
föräldrar och elevers 
specifika behov inom detta 
område och behöver också 
ta utgångspunkt i den 
digitala transformation 
som pågår och göra 
formen för samarbetet 
attraktivt.  

 

All pedagogisk planering 
och elevernas 
kunskapsutveckling 
dokumenteras idag i 
lärplattformen Infomentor 
med stora möjligheter för 
vårdnadshavare att följa 
sina barns 
kunskapsutveckling och 
skolgång. 

Kontinuerligt 
under läsåret 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 

Erbjuda föräldrastöd till 
alla 
med barn upp till 18 år. 

Tertial 3 



Brukarråd finns vid 
samtliga enheter 

Utöver det uppdrag som 
behöver ligga på 
förvaltningen behöver 
även politiker jobba på en 
folklig förankring av 
skolan i samhället. 
Beredningen uppfattar 
idag att stödet för 
kommunernas 
högstadieskolor kan bli 
mycket bättre än vad det 
är idag och att det skulle 
påverka skolan i en positiv 
riktning. Som en kommun 
dit många väljer att flytta 
främst för att bo kommer 
skolan att spela en oerhört 
viktig roll i utvecklingen av 
samhället och vara av stor 
betydelse för tillväxten i 
övrigt. 

Ätradalskolan och 
Stenbockskolan har fått 
förstärkt skolledning. Alla 
tjänster är tillsatta. 
 
Elevhälsoteamen har fått 
förstärkt stöd av Centrala 
elevhälsan. 
 

Vid behov 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
under läsåret 

Jämförelsetjänst och 
nyckeltalspublicering 
i Stratsys kommer 
att publiceras på 
Ulricehamns 
kommuns externa 
websida under 2018. 
I jämförelsetjänsten 
kan man jämföra 
resultat för skolorna. 

  

Ulricehamns folkvalda 
politiker behöver arbeta 
för att stimulera ett starkt 
folkligt stöd för skolan. 
Det är viktigt att påverka 
människors attityd i 

Alla behöver kraftsamla 
kring att prata väl om 
skolan i Ulricehamns 
kommun. En medvetenhet 
kring de 
utvecklingsprocesserna är 

Kontinuerligt 
under året 

Jämförelsetjänst och 
nyckeltalspublicering 
i Stratsys kommer 
att publiceras på 
Ulricehamns 
kommuns externa 

  



allmänhet för att skapa ett 
gott klimat i och omkring 
skolan i Ulricehamn. Det 
bör vara en del av 
stoltheten över att bo i den 
här kommunen.  

 

viktiga inslag för en god 
kommunikation. 
Medvetenheten nås genom 
de uppföljningar och 
redovisningar som sektor 
lärande har till förfogande 
vid Kommunstyrelsens 
dagar. 

websida under 2018. 
I jämförelsetjänsten 
kan man jämföra 
resultat för skolorna. 

3. Skolan som arbetsmiljö 

Strategidokument Aktivitet  Stratsys - uppföljning 
Beredningens förslag 
till strategi 
 

Så här omhändertas det 
 
 

Tid 
uppföljning 

Dokument/ 
område 

Uppföljning av 
mål/uppdrag i 
verksamhetsplan 

Tid 
uppföljning 

Moderna, pedagogiska och 
välskötta lokaler 

Förvaltningen fick i Budget 
2017 uppdraget att ”Ta fram 
tillväxtplan för grundskolan i 
centralorten samt utreda 
sammanslagning av 
kommunens två 
högstadieskolor. 

Utredning pågår. 

Varje kvartal 
under 2019 

   

Studieplatser 

 

Förvaltningen fick i Budget 
2017 uppdraget att ”Ta fram 
tillväxtplan för grundskolan i 
centralorten samt utreda 

Varje kvartal 
under 2019 

   



sammanslagning av 
kommunens två 
högstadieskolor.” 

Utredning pågår. 

Regler och ramar Årshjul för 
värdegrundsarbetet på 
skolan ska upprättas och 
genomföras på mentorstiden 
i samtliga klasser.  

Reviderade ordningsregler 
med konsekvenstrappa.  

Installation av 
kameraövervakning, 
pågående arbete. 

Implementering av 
skolmodellen PALS 

Kontinuerligt 
under året 

 

 

Varje läsår 

 

Pågående 

 

Pågående 

   

Informationssystem. Infomentor implementeras Klart    

Mentorskap Alla elever har tillgång till en 
mentor och mentorstid. 

Klart    

Elevråd  Under våren 
2018 deltog rektor på del av 
elevrådets och 
elevskyddsombudens möten. 
Detta för att eleverna skulle 
få en direktkoppling till 

Vår 2018 

 

 

 

Budgetuppdrag 
2017 

Demokratiarbete inom 
Lärandet. Elevrådens 
verksamheter på gymnasiet 
och högstadierna är 
viktiga. Detta är en viktig 
demokratifråga. För att 
stödja 

Tertial 2 och 
3 



skolans ledning och på så vis 
korta ner svarstiden för 
elevrådets frågor.  

Under hösten 2018 
genomförs möten för 
elevrådet och 
elevskyddsombuden att 
kontinuerligt med rektors 
medverkan.  

Internutbildning kommer att 
ske av de äldre 
elevskyddsombuden till 
elevskyddsombud i årskurs 7 
genom att de beskriver hur 
arbetet går till och vad som 
ingår i uppdraget.  

Skolledningen uppmuntrar 
eleverna till att engagera sig 
och uppmuntrar elevers 
förslag till förbättringar.  

 

 

Höst 2018 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

Kontinuerligt 
under året 

 

 

 

och utbilda eleverna så att 
verksamheten utvecklas 
och 
tillförs stimulansmedel. Till 
denna satsning avsätts 50 
000 kr. 



Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 

Ökad psykisk hälsa. Tertial 3 Elevhälsa Implementering av 
skolmodellen PALS pågår. 
 
Elevhälsobaserad modell 
som tidig insats vid psykisk 
ohälsa hos elever 7-9 arbetas 
fram under lå 18/19 
tillsammans med SKL och 
VGR. 

Översyn av centrala 
elevhälsa pågår. 

 

Pågående 
 
 
2019 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 

Ökad skolnärvaro. Tertial 3 

Datorkunskap IKT - plan är utarbetad.  
Implementering pågår tex. 
Förtätning av digitala 
enheter 1:1 från ht 19 för hela 
grundskolan. 
Implementering av 
infomentor, Google 
education mm. 
 
Digitalisering är prioriterat 
utvecklingsområde.  
 

2019, på 
nationell 
nivå 2022 

 

 

Kontinuerligt 
under året 

   

Utbyte mellan årskurser Övergångar är en av sektor 
lärandets 
utvecklingsområden. Det 
finns ett pågående 

Kontinuerligt 
under året 

Åtgärdsplan - 
framtidens 
grundskola 

Övergången mellan 
förskolan 
– grundskolans olika 
stadier 
– gymnasiet 

Tertial 3 



uppmärksammas både när 
det gäller kunskapskraven i 
olika ämnen och 
förväntningarna på 
enskilda 
elever. 

utvecklingsarbete  

 Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 
 
Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 
 
 
Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 

Fullföljd grundskola och 
gymnasieutbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektors pedagogiska 
ledarskap, likvärdighet och 
skolstrukturer 
 
 
 
Ledarskap i klassrummet, 
kollegialt lärande 

Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
Tertial 3 
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och 
trafikåtgärder 2019 
Dnr 2018/749 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för asfaltering av gator samt gång- och 
cykelvägar, 3,3 mnkr, upprustning av parkeringar utmed Strandgatan vid Bryggan, 1,0 mnkr, 
utbyggnad av gång- och cykelväg från Grönahögsvägen fram till korsningen vid Höjdgatan, 
0,45 mnkr, om- och tillbyggnad av fyra stycken hållplatser, 0,75 mnkr, säkrare gång- och 
cykelpassager utmed Tre Rosors väg, 0,25 mnkr samt upprustning av parkeringsytor, 0,65 
mnkr. Dessutom ansöker förvaltningen om investeringsmedel för inköp av digitala 
mätpuckar för trafikräkning, 0,3 mnkr samt ommålning och upprustning av järnvägsbroarna 
över Ätran vid Ågatan, 2,0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019. I förvaltningens förslag till 
budget för 2019 har det avsatts 7,0 mnkr för investering i gator, vägar och trafikåtgärder, 
0,3 mnkr för nya mätinstrument samt 2,0 mnkr för åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen, 
totalt 9,3 mnkr. Förslaget till beslut enligt denna tjänsteskrivelse förutsätter följaktligen att 
det i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019 avsätts tillräckligt med medel 
för att finansiera de aktuella insatserna. De samlade utgifterna för åtgärderna bedöms uppgå 
till 8,7 mnkr och ryms följaktligen inom de medel som har avsatts i förvaltningens förslag till 
budget 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut fattas av kommunfullmäktige. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-29 från samhällsbyggnadschef 
2 Investeringskalkyl Digitala mätpuckar 
3 Investeringskalkyl Asfaltering gator och GC-vägar 
4 Investeringskalkyl GC-väg Stenbocksgatan 
5 Investeringskalkyl Järnvägsbroar 
6 Investeringskalkyl Om- och tillbyggnad Hpl 
7 Investeringskalkyl Parkeringar vid Bryggan 
8 Investeringskalkyl Säkrare gång- och cykelpassager utmed TRV 
9 Investeringskalkyl Upprustning av parkeringsytor 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder m.m. på totalt 8,7 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder, investering i nya 
mätinstrument samt åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen i förvaltningens förslag till 
investeringsbudget för 2019. Ansökan förutsättning att tillräckliga medel avsätts i 
kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020.



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-29 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
gator, vägar och trafikåtgärder 2019 
Diarienummer 2018/749, löpnummer 4386/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för asfaltering av gator samt gång- och 
cykelvägar, 3,3 mnkr, upprustning av parkeringar utmed Strandgatan vid Bryggan, 1,0 mnkr, 
utbyggnad av gång- och cykelväg från Grönahögsvägen fram till korsningen vid Höjdgatan, 
0,45 mnkr, om- och tillbyggnad av fyra stycken hållplatser, 0,75 mnkr, säkrare gång- och 
cykelpassager utmed Tre Rosors väg, 0,25 mnkr samt upprustning av parkeringsytor, 0,65 
mnkr. Dessutom ansöker förvaltningen om investeringsmedel för inköp av digitala 
mätpuckar för trafikräkning, 0,3 mnkr samt ommålning och upprustning av järnvägsbroarna 
över Ätran vid Ågatan, 2,0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019. I förvaltningens förslag till 
budget för 2019 har det avsatts 7,0 mnkr för investering i gator, vägar och trafikåtgärder, 
0,3 mnkr för nya mätinstrument samt 2,0 mnkr för åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen, 
totalt 9,3 mnkr. Förslaget till beslut enligt denna tjänsteskrivelse förutsätter följaktligen att 
det i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019 avsätts tillräckligt med medel 
för att finansiera de aktuella insatserna. De samlade utgifterna för åtgärderna bedöms uppgå 
till 8,7 mnkr och ryms följaktligen inom de medel som har avsatts i förvaltningens förslag till 
budget 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut fattas av kommunfullmäktige. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder m.m. på totalt 8,7 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder, investering i nya 
mätinstrument samt åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen i förvaltningens förslag till 
investeringsbudget för 2019. Ansökan förutsättning att tillräckliga medel avsätts i 
kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
 
Ärendet 
I budget för 2019 har det avsatts 7,0 mnkr för investering i gator, vägar och trafikåtgärder, 
0,3 mnkr för nya mätinstrument samt 2,0 mnkr för åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen, 
totalt 9,3 mnkr.  
 
Förvaltningen föreslår att fördela investeringsmedlen för investering i gator, vägar och 
trafikåtgärder enligt följande:  
 
Asfaltering av gator samt gång- och cykelvägar   3,3 mnkr 
Upprustning av parkeringar utmed Strandgatan vid Bryggan  1,0 mnkr 
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Utbyggnad av gång- och cykelväg från Grönahögsvägen fram till 
korsningen vid Höjdgatan     0,45 mnkr 
Om- och tillbyggnad av fyra stycken hållplatser   0,75 mnkr 
Säkrare gång- och cykelpassager utmed Tre Rosors väg  0,25 mnkr 
Upprustning av parkeringsytor    0,65 mnkr 
 
Förvaltningen föreslår att fördela investeringsmedlen för investering i nya mätinstrument 
samt åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen enligt följande: 
 
Inköp av digitala mätpuckar för trafikräkning   0,3 mnkr 
Ommålning och upprustning av järnvägsbroarna över Ätran vid Ågatan 2,0 mnkr 
 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till ett totalt belopp om 8,7 mnkr. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder, nya 
mätinstrument samt åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen i investeringsbudgeten för 
2019. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan: 
 
Asfaltering av gator samt gång- och cykelvägar, 3,3 mnkr 
Investeringsmedel behövs för att bibehålla en god standard på kommunens vägnät och för att 
inte bygga upp en underhållsskuld. Medlen ska fördelas utefter en beläggningsplan som 
bygger på pågående beläggningsinventering.  
 
Upprustning av parkeringar utmed Strandgatan vid Bryggan, 1,0 mnkr 
För att göra området vid sjön mer inbjudande behövs investeringsmedel för att rusta upp 
parkeringsytorna vid Bryggan med bl.a. asfalt, linjemålning, nytt staket och kantsten. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg från Grönahögsvägen fram till korsningen vid 
Höjdgatan, 0,45 mnkr 
För att säkerställa en tryggare skolväg fram till Stenbocksskolan behövs investeringsmedel 
för att bygga ut gång- och cykelvägen mellan Grönahögsvägen och Höjdgatan. 
 
Om- och tillbyggnad av fyra stycken hållplatser, 0,75 mnkr 
För att möjliggöra säkrare hållplatser inom tätorten behövs investeringsmedel för att bygga 
ut och tillgänglighetsanpassa fyra befintliga hållplatslägen. 
 
Säkrare gång- och cykelpassager utmed Tre Rosors väg, 0,25 mnkr 
Investeringsmedel behövs för att passagerna utmed Tre Rosors väg ska bli säkrare för både 
gång- och cykeltrafik. Totalt omfattar det sju platser. 
 
Upprustning av parkeringsytor, 0,65 mnkr 
Investeringsmedel behövs för att rusta upp parkeringsytorna vid reningsverket/ gasstationen 
samt vid Folkets hus. Ytan vid den sistnämnda föreslås anpassas till personalparkering.  
 
Inköp av digitala mätpuckar för trafikräkning, 0,3 mnkr 
För framtida trafikräkningar behövs investeringsmedel för att använda digitala puckar 
istället för dagens ”slangar”. 
 
Ommålning och upprustning av järnvägsbroarna över Ätran vid Ågatan, 2,0 
mnkr 
Investeringsmedel behövs för att rusta upp och måla om järnvägsbroarna över Ätran vid 
Ågatan. 
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Ekonomichefens yttrande 
Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019. I förvaltningens förslag till 
budget för 2019 har det avsatts 7,0 mnkr för investering i gator, vägar och trafikåtgärder, 
0,3 mnkr för nya mätinstrument samt 2,0 mnkr för åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen, 
totalt 9,3 mnkr.  
 
Förslaget till beslut enligt denna tjänsteskrivelse förutsätter följaktligen att det i 
kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019 avsätts tillräckligt med medel för 
att finansiera de aktuella insatserna. De samlade utgifterna för åtgärderna bedöms uppgå till 
8,7 mnkr och ryms följaktligen inom de medel som har avsatts i förvaltningens förslag till 
budget 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut fattas av kommunfullmäktige. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020.   
 
Beslutsunderlag 

1 Investeringskalkyl Digitala mätpuckar 
2 Investeringskalkyl Asfaltering gator och GC-vägar 
3 Investeringskalkyl GC-väg Stenbocksgatan 
4 Investeringskalkyl Järnvägsbroar 
5 Investeringskalkyl Om- och tillbyggnad Hpl 
6 Investeringskalkyl Parkeringar vid Bryggan 
7 Investeringskalkyl Säkrare gång- och cykelpassager utmed TRV 
8 Investeringskalkyl Upprustning av parkeringsytor 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 

Sebastian Olofsson Niklas Anemo 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 

 

Andreas Ekman 
Enhetschef  
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2019
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Digitala mätpuckar för trafikräkning 300
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

300 300
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 300 0 0 0 0 0 300

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 30 30 30 30 30 30 180
Internränta 5 5 4 4 3 3 23
Summa kapitalkostnader 35 35 34 34 33 33 203
Summa kostnader 35 35 34 34 33 33 203
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 35 35 34 34 33 33 203

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:



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 41 006

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Ove Wilhelmsson Miiljö och samhällsbyggnad

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

Asfaltering av gator och gc-vägar 3 300
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

3 300 3 300
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 3 300 0 0 0 0 0 3 300

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 132 132 132 132 132 132 792
Internränta 56 54 52 49 47 45 303
Summa kapitalkostnader 188 186 184 181 179 177 1 095
Summa kostnader 188 186 184 181 179 177 1 095
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 188 186 184 181 179 177 1 095

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:



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2019
Beräknad avskrivningstid: 30 (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

Utbyggnad av GC-väg  Stenbocksskolan 900
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

900 900
./. Statsbidrag 445 -445
Investeringsutgift, netto 455 0 0 0 0 0 455

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 15 15 15 15 15 15 91
Internränta 8 15 15 15 14 14 80
Summa kapitalkostnader 23 30 30 30 29 29 171
Summa kostnader 23 30 30 30 29 29 171
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 23 30 30 30 29 29 171

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader 474 m2 a 10 kr= 4.740 kr



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2019
Beräknad avskrivningstid: 40 (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

Ommålning järnvägsbroar över Ätran. 2 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

2 000 2 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 2 000 0 0 0 0 0 2 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 50 50 50 50 50 50 300
Internränta 34 33 32 31 31 30 191
Summa kapitalkostnader 84 83 82 81 81 80 491
Summa kostnader 84 83 82 81 81 80 491
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 84 83 82 81 81 80 491

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader 90 m2 a 10 kr= 900 kr



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 41 260

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2019
Beräknad avskrivningstid: 30 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

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

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

Om- och tillbyggnad 4 stycken Hållplatser 1 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 500 1 500
./. Statsbidrag 545 -545
Investeringsutgift, netto 955 0 0 0 0 0 955

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 32 32 32 32 32 32 191
Internränta 16 25 24 24 23 23 136
Summa kapitalkostnader 48 57 56 56 55 55 327
Summa kostnader 48 57 56 56 55 55 327
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 48 57 56 56 55 55 327

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader 991 m2 a 10 kr= 9.910 kr



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

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

Upprustning av parkeringar utmed Strandgatan vid Bryggan 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 000 1 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0 1 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 40 40 40 40 40 40 240
Internränta 17 16 16 15 14 14 92
Summa kapitalkostnader 57 56 56 55 54 54 332
Summa kostnader 57 56 56 55 54 54 332
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 57 56 56 55 54 54 332

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader 2376 m2 a 10 kr= 23.760 kr



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2019
Beräknad avskrivningstid: 30 (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

Säkrare gång- och cykelpassager utmed Tre Rosors väg 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

500 500
./. Statsbidrag 218 -218
Investeringsutgift, netto 282 0 0 0 0 0 282

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 9 9 9 9 9 9 56
Internränta 5 8 8 8 8 8 45
Summa kapitalkostnader 14 18 18 17 17 17 101
Summa kostnader 14 18 18 17 17 17 101
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 14 18 18 17 17 17 101

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:



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Andreas Ekman/Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2019
Beräknad avskrivningstid: 30 (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

Upprustning av parkeringsytor 600
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

600 600
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 600 0 0 0 0 0 600

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 20 20 20 20 20 20 120
Internränta 10 10 10 9 9 9 56
Summa kapitalkostnader 30 30 30 29 29 29 176
Summa kostnader 30 30 30 29 29 29 176
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 30 30 30 29 29 29 176

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader 2518 m2 a 10 kr= 25.180 kr



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 årliga inköp av IT-
utrustning 2019 
Dnr 2018/778 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
 
Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019. I förvaltningens förslag till 
budget för 2019 har det avsatts 20,5 mnkr för investeringar i IT-utrustning. Förslaget till 
beslut enligt denna tjänsteskrivelse förutsätter att det i kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsbudget 2019 avsätts tillräckligt med medel för att finansiera insatserna enligt 
investeringsansökan. De samlade utgifterna för åtgärderna bedöms uppgå till 20,5 mnkr och 
ryms följaktligen inom de medel som har avsatts i förvaltningens förslag till budget 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. 

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-11-30 från tf. servicechef 
2 Investeringskalkyl It-investeringar 2019 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Investeringar i IT-utrustning i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2019. 
 
Ansökan förutsätter att tillräckliga medel avsätts i kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsbudget 2019. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-30 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
årliga inköp av IT-utrustning 2019 
Diarienummer 2018/778, löpnummer 4457/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
 
Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019. I förvaltningens förslag till 
budget för 2019 har det avsatts 20,5 mnkr för investeringar i IT-utrustning. Förslaget till 
beslut enligt denna tjänsteskrivelse förutsätter att det i kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsbudget 2019 avsätts tillräckligt med medel för att finansiera insatserna enligt 
investeringsansökan. De samlade utgifterna för åtgärderna bedöms uppgå till 20,5 mnkr och 
ryms följaktligen inom de medel som har avsatts i förvaltningens förslag till budget 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. 

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 
 
Investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Investeringar i IT-utrustning i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2019. 
 
Ansökan förutsätter att tillräckliga medel avsätts i kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsbudget 2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020. 
 

It har före 2016 leasat IT-utrustning via ett finansbolag. I och med en övergång till att 
kommunen själva står för finansieringen fr.o.m. 2016 krävs det investeringsmedel. 

IT-verksamheten har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter 
gjort en uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2019 och delat in dessa i 
hanterade datorer, lärardatorer, elevdatorer, investeringar i teknisk infrastruktur, skrivare 
samt läsplattor.  

IT-utrustning Investeringsutgift 
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Hanterade datorer 3 267 000 
Lärardatorer  5 381 000 
Elevdatorer  6 517 000 
Skrivare 1 000 000 
Läsplattor 1 483 000 
Teknisk infrastruktur 2 378 000 
Övrigt 500 000 
Totalt 20 500 000 

 

Detta är analyser av utgifter utifrån genomsnittliga och kända priser. Priserna kan komma att 
variera. Därför har en övrigt-post lagts till på 0,5 mnkr (c:a 2,5 %) för att täcka 
prisvariationer. 

Hanterade datorer 

Med hanterade datorer menas de datorer som används inom kommunen med full servicenivå 
från IT. Om vi analyserar vårt innehav av datorer i inventarieregistret så behöver vi 2018 byta 
ut 315 datorer. Med ett utbyte på 315 enheter innebär detta en investering om 3,3 mnkr (se 
tabell ovan) 

Lärardatorer 

Lärardatorer är datorer som hanteras av IT men där supporten sköts av 
lärandeverksamheten. IT har från lärandeverksamheterna i de båda kommunerna fått 
uppgift om att de avser att köpa in 407 datorer under 2019, detta innebär en investering om 
5,4 mnkr. 

Elevdatorer 

Med elevdatorer menas enheter som inte hanteras av IT och där supporten hanteras av 
lärandeverksamheten i de bägge kommunerna. Lärandeverksamheterna har angivit att de 
avser att investera i 1 129 st Chromebooks, 95 st PC:s och 60 st Zbooks (anpassade datorer 
för grafiska ändamål). Den totala investeringsvolymen avseende elevdatorer hamnar på 6,5 
mnkr. 

Skrivare 

Skrivare varierar väldigt i pris, från 2 500 kr till över 150 000 kr. Prognos för utbyten av 
skrivare under 2019 beräknas till ca 1 mnkr. 

Läsplattor 

På den administrativa sidan har vi utgått från 2018 års utfall och räknar med ca 50 st nya 
inköp 2019. Lärandeverksamheterna räknar med att köpa in 270 st under 2019. Tillsammans 
blir detta en investering på 1,5 mnkr. 

Teknisk infrastruktur (TIS) 

IT planerar att investera i ett nytt spamskydd samt att ytterligare stärka vårt säkerhetsskydd i 
form av ett klientskydd till våra datorer/servrar. IT kommer även att löpande byta ut 
switchar och trådlösa accesspunkter vilket innebär investeringsutgifter. Sammantaget 
innebär detta investeringar om 2,4 mnkr. 
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Ekonomichefens yttrande 
Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019. I förvaltningens förslag till 
budget för 2019 har det avsatts 20,5 mnkr för investeringar i IT-utrustning. Förslaget till 
beslut enligt denna tjänsteskrivelse förutsätter att det i kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsbudget 2019 avsätts tillräckligt med medel för att finansiera insatserna enligt 
investeringsansökan. De samlade utgifterna för åtgärderna bedöms uppgå till 20,5 mnkr och 
ryms följaktligen inom de medel som har avsatts i förvaltningens förslag till budget 2019. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. 

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 

Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl It-investeringar 2019 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf Servicechef Ekonomichef 
  

 

Lena Schoultz 
Verksamhetschef IT 
IT 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 72563

Uppgiftslämnare Verksamhet

Anna-Lena Johansson It

Investeringen tas i bruk år: 2019

Beräknad avskrivningstid: 3 och 5 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7
Internränta, %: 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7

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

It-investeringar 20 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el. 7 Summa
Summa investeringsutgift 20 500 20 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 20 500 0 0 0 0 0 20 500

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 6 516 6 516 6 516 476 476 0 20 500
Internränta 0 238 127 16 8 0 389
Summa kapitalkostnader 6 516 6 754 6 643 492 484 0 20 889
Summa kostnader 6 516 6 754 6 643 492 484 0 20 889
Externa intäkter 2 216 2 296 2 259 167 164 0
Interna intäkter 4 301 4 458 4 385 325 319 0
Summa intäkter 6 516 6 754 6 643 492 484 0 20 889
Driftskostnad, netto 0 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Utrustning avseende teknisk infrastruktur skrivs av på 5 år (2,4 mnkr), resterande på 3 år.
De kommunala verksamheterna i Tranemo respektive Ulricehamn köper It-stöd av It-enheten, intäkterna
som ger IT-enheten noll i driftskostnad betalas av de kommunala verksamheterna i respektive kommun
(Tranemo kommun externa intäkter, c:a 34 % och Ulricehamns kommun 66 %)
År 1:s internränta enligt indikation från Kommuninvest, år 2 och framåt enligt gällande internränta i
kommunen.



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:

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

Utrustning avseende teknisk infrastruktur skrivs av på 5 år (2,4 mnkr), resterande på 3 år.
De kommunala verksamheterna i Tranemo respektive Ulricehamn köper It-stöd av It-enheten, intäkterna
som ger IT-enheten noll i driftskostnad betalas av de kommunala verksamheterna i respektive kommun
(Tranemo kommun externa intäkter, c:a 34 % och Ulricehamns kommun 66 %)
År 1:s internränta enligt indikation från Kommuninvest, år 2 och framåt enligt gällande internränta i
kommunen.
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Inriktningsbeslut om volymhandelsområde inom 
detaljplan Rönnåsen etapp 2 
Dnr 2018/750 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram en utredning som 
resulterat i en lämplig definition och lokalisering av ett sällanköpsandelsområde i 
kommunen. Utredningen visar att i det fall ett sällanköpshandelsområde ska etableras i 
kommunen så bör det vara i form av ett volymhandelsområde. Utredningen visar även att 
den mest lämpliga platsen för ett volymhandelsområde är inom planområdet för Rönnåsen 
etapp 2 som bedöms ha de kvaliteter ett nytt område för volymhandel bör ha.  
 
Förvaltningen rekommenderar därför att volymhandelsområde ska ingå i uppdraget om ny 
detaljplan för Rönnåsen etapp 2 samt att uppdrag ges till förvaltningen att planera för ett 
sådant område i samband med planuppdraget. Detta innebär en komplettering av det 
tidigare uppdraget att planera för enbart industrimark. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-15 från samhällsbyggnadschef 
2 Utredning Sällanköpshandelsområde 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att planera för ett volymhandelsområde, enligt definitionen i 
utredningen, i samband med det pågående planuppdraget för Rönnåsen etapp 2. Detta 
innebär en komplettering av uppdraget att planera för enbart industrimark som 
kommunstyrelsen beslutade 2017-06-01.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-15 

Tjänsteskrivelse inriktningsbeslut om 
volymhandelsområde inom detaljplan Rönnåsen 
etapp 2 
Diarienummer 2018/750, löpnummer 4239/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram en utredning som 
resulterat i en lämplig definition och lokalisering av ett sällanköpsandelsområde i 
kommunen. Utredningen visar att i det fall ett sällanköpshandelsområde ska etableras i 
kommunen så bör det vara i form av ett volymhandelsområde. Utredningen visar även att 
den mest lämpliga platsen för ett volymhandelsområde är inom planområdet för Rönnåsen 
etapp 2 som bedöms ha de kvaliteter ett nytt område för volymhandel bör ha.  
 
Förvaltningen rekommenderar därför att volymhandelsområde ska ingå i uppdraget om ny 
detaljplan för Rönnåsen etapp 2 samt att uppdrag ges till förvaltningen att planera för ett 
sådant område i samband med planuppdraget. Detta innebär en komplettering av det 
tidigare uppdraget att planera för enbart industrimark. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att planera för ett volymhandelsområde, enligt definitionen i 
utredningen, i samband med det pågående planuppdraget för Rönnåsen etapp 2. Detta 
innebär en komplettering av uppdraget att planera för enbart industrimark som 
kommunstyrelsen beslutade 2017-06-01.  
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram en utredning som 
resulterat i en lämplig definition och lokalisering av ett sällanköpsandelsområde i 
kommunen. Utredningen visar att i det fall ett sällanköpshandelsområde ska etableras i 
kommunen så bör det vara i form av ett volymhandelsområde då volymhandel är den form av 
sällanköp som i minst utsträckning riskerar att konkurrera med centrumhandeln. 
Volymhandel har också ett större behov av utrymme, parkeringsmöjligheter etc., vilket 
motiverar ett externt läge. Utredningen visar att den mest lämpliga platsen för ett 
volymhandelsområde är inom planområdet för Rönnåsen etapp 2 som bedöms ha de 
kvaliteter ett nytt område för volymhandel bör ha.  
 
Förvaltningen rekommenderar därför att sällanköpshandel i form av volymhandelsområde 
ska ingå i uppdraget om ny detaljplan för Rönnåsen etapp 2 samt att uppdrag ges till 
förvaltningen att planera för ett sådant område i samband med planuppdraget. Detta innebär 
en komplettering av det tidigare uppdraget att planera för enbart industrimark. Gällande 
uppdrag om industrimark kommer fortsatt kunna tillgodoses. Vidare utredning om hur 
området bör utformas hanteras i detaljplaneprocessen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Utredning Sällanköpshandelsområde 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
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Sebastian Olofsson Ludvig Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Syfte och bakgrund 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram en utredning som 
syftar till att skapa ett sammanfattande kunskapsunderlag inför beslut om 
sällanköpshandelområde och syftar till att underlätta inriktningsbeslut i frågan.   

Materialet har tagits fram och sammanställts av planenheten. Som grund för underlaget har 
vetenskapligt material och andra utredningar studerats, däribland avhandlingar, 
examensarbeten och rapporter.  

2 Begreppsdefinitioner 

2.1 Handelskanaler 
Svensk Handel har definierat de kanaler varigenom detaljhandeln bedrivs. I Figur 1 
presenteras den ungefärliga procentuella utvecklingen av detaljhandelns olika kanaler mellan 
2005 och 2016.  
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Figur 1. Källa: Svensk Handel, 2018. 
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Detaljhandel

Dagligvaruhandel

Livsmedelsvaror, 
hygienvaror, apotek, 
tobak

Sällanköpshandel

Beklädnadsvaror, 
hem, bygg- och fritid, 
fordon

Figur 2.

Handelskanalerna definieras nedan: 

Handelsområden 
Handelsområden planeras, utvecklas, ägs och förvaltas som separata enheter som angränsar 
till varandra i ett kluster. De innefattar uthyrningsbar yta om minst 5000 kvm. och har minst 
fem detaljhandelshyresgäster. 

E-handel 
E-handeln bedrivs på internet och tar fysisk mark i anspråk genom till exempel 
lagerbyggnader och showrooms1. 

Köpcentrum 
Köpcentrum planeras, utvecklas, ägs och förvaltas som en enhet. Innefattar uthyrningsbar 
yta om minst 5000 kvm. och har minst fem detaljhandelshyresgäster. 

Annan fysisk handel 
Cityhandel i stadskärnor, butiker i enskilda lägen etcetera. 

2.2 Branschindelning 

2.2.1 Detaljhandel 
Handelns utredningsinstitut (HUI) delar in detaljhandelns branscher i två områden; 
dagligvaruhandel och sällanköpshandel (se Figur 2). Dagligvaruhandeln omfattar sådana 
varor som konsumenten handlar på daglig basis, exempelvis livsmedel, hygienartiklar, 
apoteksvaror och tobaksvaror. Sällanköpshandeln omfattar istället de varor konsumenten 
inhandlar mindre frekvent, se mer under 2.2.2.  

 

 
1 Små visningsrum i centrala lägen. 
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2.2.2 Sällanköpshandel 
Sällanköpshandeln omfattar de varor som konsumenten inhandlar mindre frekvent än 
dagligvaror, exempelvis kläder, heminredning, byggvaror, fritidsvaror och fordon. HUI delar 
in sällanköpshandeln i två områden enligt Figur 3; urvalshandel och volymhandel. I 
urvalshandeln ingår den typ av varor som konsumenten kan bära med sig från affären, 
exempelvis kläder, skor och heminredning. Volymhandeln utgörs istället av varor av 
skrymmande karaktär. Den kräver god tillgång till parkering eftersom varorna ofta är tunga 
och stora och konsumenten inte kan bära med sig dem. 

Urvalshandeln återfinns i större utsträckning i stadskärnor eftersom behovet av parkering 
inte är lika stort och varor och butiker tar mindre plats. Volymhandeln ligger vanligtvis i 
externa lägen på grund av den kräver stora butiksytor och parkeringsmöjligheter. Eftersom 
placeringen av volymhandel oftast är extern utgör den ett komplement till dagligvaruhandeln 
och urvalshandeln i stadskärnan. Etableras urvalshandeln i externa lägen riskerar denna att i 
större utsträckning konkurrera med cityhandeln. 

3 E-handel 
Detaljhandeln befinner sig i en stor strukturomvandling pådriven av tillväxten i e-handeln. 
Omvandlingen är en konsekvens av att samhället i stort digitaliseras och att en ny global 
marknad därmed tillgängliggörs för konsumenterna, något som får inverkningar på handelns 
strukturer. Butiksförsäljningen upplever en ökad konkurrens från försäljningen genom 
digitala kanaler och e-handeln tar stora marknadsandelar från framförallt 
sällanköpshandeln. 

Konsekvenserna syns i siffror från Svensk Handel som visar ett kraftigt minskat antal 
sällanköpsbutiker under de senaste sex åren (2011–2017). Var tionde butik har tvingats slå 
igen, vilket motsvarar cirka 5000 i antal. Värst drabbade är branscher inriktade mot 
försäljning av böcker, hemelektronik och mode. 

Figur 3.

Sällanköpshandel

Urvalshandel
Kläder, skor, 
heminredning mm. 

Volymhandel
Skrymmande varor, 
t ex. vitvaror, möbler, 
byggvaror, fordon
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Ett exempel på strukturomvandlingen illustreras i Figur 4, baserad på statistik över tillväxten 
inom sällanköpsvaruhandeln och som sammanställts av Svensk Handel. Totalt sett utgör 
däremot e-handeln 14–15% av den totala sällanköpshandeln i Sverige. 
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Försäljningstillväxten i sällanköpsvaruhandeln - Andel 
av butik respektive e-handel

Figur 4. Källa: Svensk Handel 2018. 

4 Konklusion av kunskapsunderlaget 
För att undvika att externt etablerad handel utarmar centrumhandel bör en helhetssyn 
appliceras på hur dynamiken ser ut mellan de olika handelsplatserna. Viktigt är därför att 
den typ av externhandel som etableras kompletterar centrumhandelns utbud.  

Såväl urvalshandel som volymhandel kan etableras i externa lägen. Eftersom 
sällanköpshandeln i centrum till största delen utgörs av urvalshandel bör externhandeln 
primärt utgöras av volymhandel. Externt etablerad urvalshandel riskerar annars att utarma 
den som finns i stadskärnan. Om det finns flera externa handelsområden bör även dessa 
komplettera varandra.  

I stadskärnan finns också många kvaliteter som gynnar urvalshandeln, såsom utbudet av 
detaljhandel, icke-detaljhandel2, attraktiv och tillgänglig fysisk miljö samt infrastrukturell 
service. 

Det är viktigt att ha i åtanke att volymhandeln konkurrerar över kommungränser och lockar 
långväga kunder. Ju längre ifrån konsumenten som handeln etableras desto starkare blir 
attraktionskraften hos regionala konkurrenter. Det vill säga, om ett volymhandelsområde 
etableras nära kommungränsen ökar konkurrensen från regionala konkurrenter eftersom det 
extra avståndet till Borås och Jönköping blir försumbart.  

 
2 Omfattar restauranger, caféer, nöjen och upplevelser. 
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Förvaltningens rekommendation 
Eftersom volymhandel kräver en specifik lokalisering medan urvalshandel med fördel kan 
lokaliseras i centrum och för att undvika utarmning av stadskärnan, rekommenderar 
förvaltningen att ett nytt sällanköpshandelsområde har en inriktning mot volymhandel. Det 
bör uppmärksammas att enskilda företag kan komma att påverkas även av denna konkurrens 
och det får vägas mot nytta av att etablera ett område.  

5 Lokalisering 

5.1 Bakgrund 
Förvaltningen har tidigare presenterat områden för sällanköp. Dessa presenterades för 
kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsutveckling och utgjordes av Bronäs, Karlsnäs, 
Nyboholm, Ubbarp samt väster om Rönnåsen norr och söder om rv. 40. Av olika anledningar 
är dessa alternativ idag inaktuella på grund av till exempel stadsutveckling, storlek, 
tidsaspekter och kostnader. 

På grund av ovan nämnda anledningar har förvaltningen tagit ett nytt grepp om frågan och 
utgått från följande egenskaper som anses positiva vid lokalisering av sällanköp och mer 
konkret volymhandel: 

• Bra skyltläge 
• Kommunikation 
• Inte i konkurrens med stadsutveckling  
• Inte i konkurrens med brukningsvärd jordbruksmark 
• Tillräckligt stort 
• Lokalisering i förhållande till regionala konkurrenter 
• Utpekat i översiktsplan 
• Tidsaspekt 
• Kommunalägd mark 
• Intresse från marknaden 

5.2 Rönnåsen etapp 2 
Utefter ovan nämnda positiva egenskaper för lokalisering av nytt område för volymhandel 
bedöms Rönnåsen etapp 2 vara en lämplig plats för en sådan lokalisering (se Figur 5). 
Området är en pågående detaljplan och utpekad för verksamheter i gällande översiktsplan. 
Planområdets storlek på cirka 450 000 kvm ger möjlighet för etablering av volymhandel och 
industri utan att markkonflikt uppstår. Behovet av industrimark på Rönnåsen etapp 2 
kommer därför fortsatt kunna tillgodoses, men självklart inte i samma utsträckning.  

Eftersom marknaden har visat intresse för Rönnåsen etapp 2, delvis på grund av det 
gynnsamma skyltläget och de goda kommunikationsmöjligheterna, är det också tidsmässigt 
fördelaktigt att detaljplanen redan är påbörjad och att marken inom planområdet är 
kommunalägd. Förvaltningen har tillsammans med Ulricehamns näringslivsbolag bedömt att 
marknadsläget för andra alternativa placeringar varit sämre.   



Sällanköpshandelsområde– Definition och Lokalisering

 
 

 
9

Rönnåsen befinner sig inte i konkurrens med annan stadsutveckling så som bostäder. 
Samtidigt ligger det tillräckligt nära centralorten och har en central placering i kommunen 
vilket innebär en gynnsam lokalisering i förhållande till regionala konkurrenter. Området är 
inte i konkurrens med brukningsvärd jordbruksmark.  

 

Förvaltningens rekommendation 
Rönnåsen etapp 2 har de kvaliteter som ett nytt område för volymhandel behöver och ingen 
annan plats bedöms likvärdig. Förvaltningen rekommenderar därför att sällanköp i form av 
volymhandel ska ingå i uppdraget om ny detaljplan för Rönnåsen etapp 2. Gällande uppdrag 
om industrimark kommer fortsatt kunna tillgodoses, dock inte i samma utsträckning. 
Området för volymhandeln ska hållas samman för att skapa så goda förutsättningar för 
företagen att verka och för kunderna att transportera sig till och från området. 

Figur 5. Karta över planområdet för Rönnåsen etapp 2.
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§  
 

Politisk referensgrupp i översiktsplanearbetet och 
översiktsplan i digitalt format 
Dnr 2017/647 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan för Ulricehamns kommun. För att säkerställa en politisk 
förankra översiktsplan så föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige utser en politisk 
referensgrupp i arbetet. Översiktsplanen ska sammanställas och redovisas i en digital karta 
och vara öppen för allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-15 från samhällsbyggnadschef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Den politiska referensgruppens sammansättning och mandat för arbetet med en ny digital 
översiktsplan godkänns.  
 
Referensgruppen ska bestå av en representant och en ersättare från varje parti i 
kommunfullmäktige samt ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnämnden. 
Partierna utser sin representant och ersättare. Referensgruppen utser inom sig ordförande 
och vice ordförande.   
 
 
  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-28 

Tjänsteskrivelse Politisk referensgrupp i 
översiktsplanearbetet och översiktsplan i digitalt 
format 
Diarienummer 2017/647, löpnummer 4376/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan för Ulricehamns kommun. För att säkerställa en politisk 
förankra översiktsplan så föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige utser en politisk 
referensgrupp i arbetet. Översiktsplanen ska sammanställas och redovisas i en digital karta 
och vara öppen för allmänheten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den politiska referensgruppens sammansättning och mandat för arbetet med en ny digital 
översiktsplan godkänns.  
 
Referensgruppen ska bestå av en representant och en ersättare från varje parti i 
kommunfullmäktige samt ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnämnden. 
Partierna utser sin representant och ersättare. Referensgruppen utser inom sig ordförande 
och vice ordförande.   
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan för Ulricehamns kommun. För att säkerställa en politisk 
förankrat översiktsplan så föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige utser en politisk 
referensgrupp i arbetet, benämnd ”Politisk referensgrupp i översiksplanearbetet”. 
Förvaltningen föreslår att den politiska referensgruppen ska bestå av en representant och en 
ersättare från varje parti i kommunfullmäktige samt ordförande och vice ordförande i miljö- 
och byggnämnden. Partierna utser sin representant och ersättare. Referensgruppen utser 
inom sig ordförande och vice ordförande.   
 
Ersättaren närvarar endast när ordinarie representant är förhindrad. Den politiska 
referensgruppen föreslås träffas de dagar budgetutskottet har halvdagar och/eller vid behov 
och det finns därför samordningsvinster för partier som utser personer som sitter 
representerade i budgetutskottet. 
 
Referensgruppen föreslås få information om hur arbetet fortlöper, och att referensgruppen 
har mandat att lämna politiska viljeriktningar under processen för att säkerställa en politisk 
förankrad produkt. Referensgruppen ska vidare stödja uppdraget under processen, löpande 
följa och värdera uppdragets utveckling.  
 
Förvaltningen bedömer att översiktsplanen bör sammanställas och redovisas i en digital 
karta och vara öppen för allmänheten. En digital översiktsplan har potential att nå en bredare 
målgrupp och vara mer lättanvänd än en icke digital produkt. Möjligheten för användaren att 
välja vilken information som ska visas underlättar för såväl privatpersoner, exploatörer, 
fastighetsägare, handläggare och beslutsfattare. Det blir på så vis lättare för användaren att 
se hur olika aspekter förhåller sig till varandra och få en uppfattning om vad som är lämpligt 
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eller genomförbart. Därtill blir det med en digital produkt lättare att hålla översiktsplanen 
uppdaterad med nya geografiska data, ny kunskap och information, så kallad kontinuerlig 
översiktlig planering. Slutprodukten ska ange den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön och fungera som en vägledning i fortsatt planering. En digital produkt innebär att 
även processen i arbetet kommer vara digital, vilket medför ett nytt arbetsätt vid såväl 
förankrings- som beslutsprocess.  
 
Avsikten är att översiktsplanen disponeras enligt Boverkets ÖP-modell som delar in planen i 
de tre aspekterna; utveckling, användning och hänsyn. Hela kommunen behandlas av ÖP-
modellens samtliga aspekter. Ulricehamns centralort ska presenteras med ÖP-modellens tre 
aspekter på en mer detaljerad nivå, och därmed ersätta nu gällande fördjupad översiktsplan 
för centralorten. För ett antal av kommunens tätorter redogörs aspekten användning på en 
mer detaljerad nivå. Urvalet av dessa tätorter baseras på ett antal sammanvägda egenskaper, 
vilka är: placering i förhållande till utvecklingskorset, befolkningsutveckling, efterfrågan på 
bostadstomter, utveckling eller förändring av kommunal service och tillgång till 
kollektivtrafikförbindelser. Därtill ska de orter som väljs ut ha en befolkningsmängd på minst 
500. Förvaltningens personella och ekonomiska förutsättningar medför att ett urval måste 
ske för att hinna få färdigt en produkt under mandatperioden.  
 
En digital medborgardialog kommer ske under arbetet med översiktsplanen för att ge 
medborgarna goda möjligheter till synpunkter i processen. En fysisk medborgardialog bör 
genomföras under samrådstiden för översiktsplanen.  
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Emma Persson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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§  
 

Svar på motion gällande rastgård/aktivitetsgård för 
hundar 
Dnr 2018/325 
 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Niclas Sunding att kommunen ska sätta upp en hundrastgård/ 
aktivitetsgård vid hundbadet i Ulricaparken eller annan lämplig plats, på lämplig plats i 
parken Ekhagen samt på lämplig plats i Stadsparken. 
 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag, enligt beslut 2018-10-04 § 278, att utreda 
frågan kring hundrastgård för att sedan presentera detta för budgetutskottet. Motionen får 
anses vara under utredning med hänvisning till nämnda beslut.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-07 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 
2018-10-04 § 278.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-07 

Tjänsteskrivelse svar på motion gällande 
rastgård/aktivitetsgård för hundar 
Diarienummer 2018/325, löpnummer 4133/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Niclas Sunding att kommunen ska sätta upp en hundrastgård/ 
aktivitetsgård vid hundbadet i Ulricaparken eller annan lämplig plats, på lämplig plats i 
parken Ekhagen samt på lämplig plats i Stadsparken. 
 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag, enligt beslut 2018-10-04 § 278, att utreda 
frågan kring hundrastgård för att sedan presentera detta för budgetutskottet. Motionen får 
anses vara under utredning med hänvisning till nämnda beslut.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 
2018-10-04 § 278.  
 
 
Ärendet 
I en motion yrkar Niclas Sunding att kommunen ska sätta upp en hundrastgård/ 
aktivitetsgård vid hundbadet i Ulricaparken eller annan lämplig plats, på lämplig plats i 
parken Ekhagen samt på lämplig plats i Stadsparken. 
 
Frågan om hundrastgårdar har sedan tidigare hanterats i kommunen. I dessa ärenden 
avslogs frågan med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för 
hundrastgårdar. Kommunen ansåg att det inte är ett kommunalt ansvarsområde att anlägga 
och sköta hundrastgårdar.  
 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag, enligt beslut 2018-10-04 § 278, att utreda 
frågan kring hundrastgård för att sedan presentera detta för budgetutskottet. Motionen får 
anses vara under utredning med hänvisning till nämnda beslut.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Verksamhetschef Kommunservice 
 
 
 

Sebastian Olofsson Andreas Ekman 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef Exploateringsenheten 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



 
 

Ulricehamn 2018-05-02 

Motion gällande rastgård /aktivitetsgård för hundar. 

 

Hundrastgård / Aktivitetsgård 

Ulricaparken är en av våra största och mest välbesökta lekplats och en liten oas mitt i 

centrala Ulricehamn, med ett hundbad för våra fyrbenta vänner. Men det saknas en 

hundrastgård där våra fyrbenta vänner kan leka och träffa likasinnade.  

Ekhagen är en liten men idyllisk park som är välbesökt av hundägare men även här 

saknas det en hundrestgård. 

Stadsparken är också en mycket trevlig och välbesökt park. Där många hundägare går 

med sina hundar och även här saknas en hundrastgård där våra fyrbenta vänner kan 

träffa likasinnade. 

Det råder enligt svensk lag, strikt djurägaransvar så det råder inget tvivel om vem som bär 

ansvaret vid en ev. olycka, det är alltid djurägaren som har ansvaret.  

 

Sverigedemokraterna yrkar med hänvisning till ovanstående: 

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att sätta upp en Hundrastgård/Aktivitetsgård 

vid hundbadet i Ulricaparken eller annan lämplig plats.  

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att sätta upp en Hundrastgård/Aktivitetsgård 

på lämplig plats i parken Ekhagen. 

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att sätta upp en Hundrastgård/Aktivitetsgård 

på lämplig plats i Stadsparken 

-  

 

 

Niclas Sunding 

Sverigedemokraterna 
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§  
 

Svar på motion om hundrastgårdar 
Dnr 2018/362 
 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Ingvor Carlander att kommunen ska utreda om ett intresse finns bland 
företagare och hundägare att medfinansiera, tillsammans med kommunen, en hundrastgård, 
för att vid en positiv reaktion inrätta minst en hundrastgård på försök i centralorten.  
 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag, enligt beslut 2018-10-04 § 278, att utreda 
frågan kring hundrastgård för att sedan presentera detta för budgetutskottet. Motionen får 
anses vara under utredning med hänvisning till nämnda beslut. Frågan om det finns ett 
intresse bland företagare och hundägare att medfinansiera hel eller del av en hundrastgård 
beaktas och tillförs utredningsuppdraget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-07 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om hundrastgårdar 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 
2018-10-04 § 278. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-07 

Tjänsteskrivelse svar på motion om hundrastgårdar 
Diarienummer 2018/362, löpnummer 4059/2018 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Ingvor Carlander att kommunen ska utreda om ett intresse finns bland 
företagare och hundägare att medfinansiera, tillsammans med kommunen, en hundrastgård, 
för att vid en positiv reaktion inrätta minst en hundrastgård på försök i centralorten.  
 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag, enligt beslut 2018-10-04 § 278, att utreda 
frågan kring hundrastgård för att sedan presentera detta för budgetutskottet. Motionen får 
anses vara under utredning med hänvisning till nämnda beslut. Frågan om det finns ett 
intresse bland företagare och hundägare att medfinansiera hel eller del av en hundrastgård 
beaktas och tillförs utredningsuppdraget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 
2018-10-04 § 278. 
 
 
Ärendet 
I en motion yrkar Ingvor Carlander att kommunen ska utreda om ett intresse finns bland 
företagare och hundägare att medfinansiera, tillsammans med kommunen, en hundrastgård, 
för att vid en positiv reaktion inrätta minst en hundrastgård på försök i centralorten.  
 
Frågan om hundrastgårdar har sedan tidigare hanterats i kommunen. I dessa ärenden 
avslogs frågan med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för 
hundrastgårdar. Kommunen ansåg att det inte är ett kommunalt ansvarsområde att anlägga 
och sköta hundrastgårdar.  
 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag, enligt beslut 2018-10-04 § 278, att utreda 
frågan kring hundrastgård för att sedan presentera detta för budgetutskottet. Motionen får 
anses vara under utredning med hänvisning till nämnda beslut. Frågan om det finns ett 
intresse bland företagare och hundägare att medfinansiera hel eller del av en hundrastgård 
beaktas och tillförs utredningsuppdraget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om hundrastgårdar 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Verksamhetschef kommunservice 
 
 
 

Sebastian Olofsson Andreas Ekman 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef Exploateringsenheten 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



  Ulricehamn  2018 05 20 
 
MOTION OM HUNDRASTGÅRDAR 
 
Då politiker mötte PRO i Trädgården 2018 04 25 framkom önskemål om 
hundrastgård i Ulricehamn. Det föreföll som att alla närvarande politiker 
var positivt inställda till inrättandet av en sådan. Det har tidigare 
lämnats in motioner med förslag om hundrastgård. Ett av argumenten för 
avslag har, om jag inte minns fel, varit att det kan bli mycket kostsamt. 
Detta p.g.a. att då kan fler orter kräva att också få hundrastgårdar. 
 
Mitt förslag är därför att kommunen går in med en tredjedel av kostnaden 
om föreningar och företag 
delar på resten. Man kallar numera det ideella arbetet som t.ex. 
föreningar utför social ekonomi, och  framhåller att  en samverkan mellan 
offentlig-, företags- och offentlig ekonomi kan gynna utveckling. Det 
ideella arbetet översätts i ekonomiskt värde. På så sätt skulle det dels 
inte drabba den offentliga ekonomin lika hårt, och dels kunna fungera som 
en garant för skötsel av rastgården. 
Jag yrkar därför  
 
Att kommunen utreder om ett sådant intresse finns bland företagare och 
hundägare, för att vid en positiv reaktion inrätta minst en hundrastgård 
på försök i centralorten. 

 
 
Ulricehamn, dag som ovan Ingvor Carlander (MP) 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
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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 2018-12-04 från servicechef 
2 Motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset 

 
Ordförandens 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  

  

2018-12-04 

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. 
 
Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-29. 
 
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 
 



  2018/416, 3585/2018 2(2) 

 
 
 

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



K
lll

tll
l‘

 E
ft

er
 

en
 

re
jä

l 
ar

be
ts

in
sa

ts
åt

er
bö

rd
ad

es
 

på
 f

re
da

ge
n

de
n 

ga
m

la
 

l ju
sl

no
na

n 
fr

ån
T

in
gs

hu
se

t 
til

l 
U

lr
ic

eh
am

n,
dä

r 
de

n 
få

tt 
en

 t
ill

fä
lli

g 
pl

a-
ce

ri
ng

 
i

 öv
re

 
B

og
es

un
ds

sk
o-

la
n.

A
v

 B
E

R
N

T
 C

A
R

L
SS

O
N

I 
bö

rj
an

 
av

 
se

kl
et

 
by

gg
de

s 
tin

gs
hu

-
se

t 
i 

U
lr

ic
eh

am
n.

 
N

är
 

de
t 

va
r 

ny
t:

 '
hä

ng
de

s 
en

 m
ag

ni
fi

k 
lju

sk
m

na
, 

ci
r-

ka
 

en
 

oc
h 

en
 

ha
lv

 
m

et
er

 
hö

g,
 

up
p

tin
gs

sa
le

n.
 

'
D

en
 

ko
rn

 
at

: 
ly

sa
 

öv
er

 
on

da
 

oc
h

go
da

 
un

de
r 

et
t 

ha
lv

se
ke

l 
oc

h 
dr

yg
t

de
L M

en
 

på
 

19
60

-t
al

et
 

sä
nk

te
 

si
g

rñ
tts

m
ör

kr
et

 
öv

er
 

U
lr

ic
eh

am
n 

oc
h

tin
gs

rä
tte

n 
la

de
s 

ne
r 

oc
h 

B
or

ås
 

to
g

öv
er

. M
ed

 f
ly

tte
n 

til
l 

B
or

ås
 f

öl
jd

e-
bl

an
d 

an
dr

a 
en

 
rå

dm
an

 
K

je
llo

w
,

so
m

 
un

de
r 

si
na

 
år

 
i 

U
lr

ic
eh

am
n

ko
m

m
it 

at
t 

fa
st

a 
si

g 
vi

d 
lju

sk
ro

na
n

på
 

en
: 

sä
tt 

so
m

 
gj

or
de

 
de

t 
sv

år
t 

fö
r

ho
no

m
 

at
t 

sk
ilj

as
 

fr
ån

 
de

n.
Fö

lja
kt

lig
en

 
to

g 
ha

n 
he

lt 
so

ni
ka

m
ed

 
si

g 
de

n 
pr

ak
tñ

ill
a 

kr
on

an
 

til
l

Sj
uh

är
ad

sb
yg

de
ns

 
ny

by
gg

da
 

tin
gs

-
rä

tt.

Fö
rä

nd
ri

ng
en

s 
vi

nd
ar

 
bl

ås
er

 
un

-
de

rs
tu

nd
om

 
äv

en
 

öv
er

 
B

or
ås

. 
Sj

u-
hä

ra
ds

by
gd

en
s 

oc
h 

B
or

ås
 

tin
gs

rä
t-

te
r 

sl
og

s 
sa

m
m

an
 

oc
h 

pl
ac

er
ad

es
 

i
de

t 
ga

m
la

 
rå

dh
us

et
. 

va
rv

id
 

de
n 

bu
n-

ke
rl

ik
na

nd
e 

ri
tr

sb
yg

gn
ad

en
 

bl
ev

to
m

.

Ö
ve

rf
ör

m
yn

da
re

n 
m

ed
 m

er
a 

i 
U

lr
i-

ce
ha

m
n,

 
Pä

r 
Jo

ha
ns

so
n,

 
ty

ck
te

 
at

t
de

t 
nu

 
ku

nd
e 

va
ra

 
lä

ge
 

at
t 

fö
rs

ök
a

åt
er

få
 

de
n 

ga
m

la
 

kl
en

od
en

, 
oc

h 
L

ill
-

sa
m

m
an

s 
m

ed
 

G
un

na
r 

H
ög

bo
rn

 
to

g
ha

n 
ko

nt
al

d 
m

ed
 

ko
m

m
un

ch
ef

en
St

af
fa

n 
Se

tte
rb

er
g,

 
so

m
 

gj
or

de
 

en
'a

nh
ål

la
ni

rä
ue

n.
_

 
ng

s
u

H
an

 
ñc

k 
rä

tt 
at

t 
få

 k
ro

na
n 

til
lb

a-
ka

, 
oc

h 
i 

gå
r 

åt
er

bö
rd

ad
es

 
de

n 
til

l
U

lr
ic

eh
am

n.
 

vä
l 

fö
rp

ac
ka

d 
i 

en
ty

gs
äc

k 
oc

h 
up

ph
än

gd
 

på
 

en
 

st
äl

l-
ni

ng
. N
u 

fi
nn

s 
de

n 
hä

ng
an

de
 

i 
en

 
sa

l 
i

öv
re

 
B

og
es

un
ds

sk
ol

an
, 

dä
r 

de
n

sk
al

l 
gö

ra
s 

re
n 

oc
h 

fu
ng

er
an

de
.

V
ar

t 
de

n 
se

da
n 

s"
 

" 
ta

 v
äg

en
 

är

ov
is

st
. 

D
et

 
rö

r 
si

g 
in

te
 

om
 

nå
go

n 
li-

te
n 

ta
kl

am
pa

 
vi

lk
en

 
so

m
 

he
ls

t. 
ut

an
om

 
en

 
st

or
 

oc
h 

tu
ng

 
pr

ak
tp

jä
s.

B
ör

ja
n 

av
 

19
00

-t
al

et
E

xa
kt

 
va

r 
oc

h 
nä

r 
de

n 
til

lv
er

ka
ts

 
ve

t
in

te
 

C
ar

ol
a 

Ö
st

m
ar

k,
 

m
us

ei
in

te
n-

de
nt

 
oc

h 
til

lf
äl

lig
 

la
m

ph
ål

la
re

.
- 

M
en

 
at

t 
de

n 
är

 
til

lv
er

ka
d 

i 
bö

r-

ja
n 

av
 

se
kl

et
 

fr
am

gå
r 

kl
ar

t. 
D

et
 

är
m

öj
lig

t 
at

t 
de

n 
år

 g
jo

rd
 

fö
r 

tin
gs

hu
-

se
t. 

- 
V

-
M

er
 

om
 

de
n 

fa
kt

is
ka

 
hi

st
o-

ri
en

 
ko

m
m

er
 

at
t 

ut
re

da
s 

i 
si

no
m

tid
. E

n 
an

na
n 

ut
re

dn
in

g 
bl

ir
 

pl
at

se
n

fö
r 

de
n 

sl
ut

lig
a 

hä
ng

ni
ng

en
.

- 
E

n 
pl

at
s 

so
m

 
'in

.k
t 

på
 

va
r

U
I

tr
ap

pa
n 

til
l 

se
ss

io
ns

sa
le

n 
i 

St
ad

sh
u-

se
t, 

sä
ge

r 
C

ar
ol

a 
O

st
m

ar
k.

 
M

en
 

de
t

gå
r 

in
te

. 
ef

te
rs

om
 

de
n 

då
 

sk
ul

le
sk

ym
m

a 
ta

vl
an

 
m

ed
 

St
en

 
Sr

ur
es

 
lik

-
fa

rd
; 

de
t 

gå
r 

ju
 

in
te

. 
D

et
ta

 
är

 e
n 

de
l

av
 v

år
 h

is
to

ri
a.

In
te

 
he

lle
r 

in
ne

 
i 

se
ss

io
ns

sa
le

n
vi

ll 
C

ar
ol

a 
ha

 l
ju

sk
ro

na
n.

- 
D

en
 

sa
le

n 
ha

r 
en

 
au

te
nt

is
k 

50
- 

__
: _

 v_
).

-w
1.

"'
/

Fl
y'

 
vf

l7
’4

’\
1'

                              

C
ar

ol
a 

Ö
:

m
ar

k,
 

T
ho

Pe
te

rs
m

o
Å

ke
-N

or
rr

.
sy

ne
s 

va
ra

til
lf

re
d.

: 
m

l_
)'u

.r
kf

0n
a7

:
åt

er
ko

m
st

U
lr

ic
eh

am
Ju

st
 

nu
 

hä
.

ge
r 

de
n 

ti 
l.

iig
t

 i 
öv

re
.

ge
su

nd
ss

kt
la

n.
 

V
ar

 
de

sl
ut

lig
en

 
s:

ha
m

na
 

är
:

nu
 

en
 

äp
pe

_f
rå

ga
_

ta
ls

m
ilj

ö 
oc

h 
de

n 
sk

al
l 

vi
 

in
te

st
ör

a,
 

sä
ge

r 
ho

n.
M

en
 

vi
ss

t 
sk

al
l 

ho
n 

oc
h 

öv
:

ku
ltu

re
lla

 
lju

ss
pr

id
ar

e 
fi

nn
a

lä
m

pl
ig

 
pl

at
s 

så
 

sm
ån

in
go

m
.

 '
de

ss
 

hä
ng

er
 

kr
on

an
 

br
a 

i 
en

 
n

st
äl

ln
in

g.
 

D
en

 
är

 
lä

ttå
tk

om
lig

re
ng

ör
in

g 
oc

h 
el

ek
tr

is
k 

ge
m

gå
ng

. 
-



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-12-18 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

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 2018-12-04 från servicechef 
2 Motion om Taveniiminne - kandelabern på Stora torget 
3 Utredning Motion om Taveniiminne 

 
Ordförandens 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  

  

2018-12-04 

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. 

Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-29. 

 
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 
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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. 
 
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
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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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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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§  
 

Val av beredande utskott och budgetutskott 
Dnr 2018/794 
 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom kommunstyrelsen finnas två utskott, ett 
beredande utskott och ett budgetutskott. Kommunstyrelsen väljer bland ledamöterna i 
utskotten en ordförande och en vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-10 från kommunchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Beredande utskott 
Till ledamöter i Beredande utskott utses...  
Till ersättare i Beredande utskott utses... 
 
Till ordförande utses… och som vice ordförande … 
 
Budgetutskott  
Till ledamöter i kommunstyrelsens budgetutskott utses... 
 
Till ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott utses... 
 
Till ordförande utses … och till vice ordförande … 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-10 

Tjänsteskrivelse Val av beredande utskott och 
budgetutskott 
Diarienummer 2018/794, löpnummer 4689/2018 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom kommunstyrelsen finnas två utskott, ett 
beredande utskott och ett budgetutskott. Kommunstyrelsen väljer bland ledamöterna i 
utskotten en ordförande och en vice ordförande.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Beredande utskott 
Till ledamöter i Beredande utskott utses  
Till ersättare i Beredande utskott utses  
 
Till ordförande utses… och som vice ordförande … 
 
Budgetutskott  
Till ledamöter i kommunstyrelsens budgetutskott utses  
 
Till ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott utses  
 
Till ordförande utses … och till vice ordförande … 
 
 
Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom kommunstyrelsen finnas två utskott, ett 
beredande utskott och ett budgetutskott. Beredande utskottet ska bestå av två ledamöter och 
två ersättare. Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar 
antalet partier som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens 
presidium för mandatperioden 2019-2022.  
Kommunstyrelsen väljer bland ledamöterna i utskotten en ordförande och en vice 
ordförande.  
 
Beslut lämnas till 
Alla valda  
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kanslichef    
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
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§  
 

Val av biträdande kommunalråd och oppositionsråd i 
kommunstyrelsen 
Dnr 2018/796 
 
 
Sammanfattning 
Enligt den av kommunfullmäktige fastslagna politiska organisationen ska kommunstyrelsen 
utse biträdande kommunalråd till ordförande och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.  
Vidare ska, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, två oppositionsråd 
utses varav en till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-20 från kommunchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Till biträdande kommunalråd för ordförande i kommunstyrelsen utses  
Till biträdande kommunalråd för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses 
Till biträdande oppositionsråd för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses  
Till biträdande oppositionsråd utses 
 
  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-20 

Tjänsteskrivelse Val av biträdande kommunalråd och 
oppositionsråd i kommunstyrelsen  
Diarienummer 2018/796, löpnummer 4691/2018 
 
Sammanfattning 
Enligt den av kommunfullmäktige fastslagna politiska organisationen ska kommunstyrelsen 
utse biträdande kommunalråd till ordförande och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.  
Vidare ska, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, två oppositionsråd 
utses varav en till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Till biträdande kommunalråd för ordförande i kommunstyrelsen utses  
Till biträdande kommunalråd för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses 
Till biträdande oppositionsråd för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses  
Till biträdande oppositionsråd utses 
 
 
Ärendet 
 
Enligt den av kommunfullmäktige fastslagna politiska organisationen ska kommunstyrelsen 
utse biträdande kommunalråd till ordförande och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.  
Vidare ska, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, två biträdande 
oppositionsråd utses varav en till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.  
Vid kommunfullmäktige den 13 december 2018 valdes Roland Karlsson (C) till ordförande, 
Mikael Levander (NU) till förste vice ordförande och Wiktor Öberg (M) till andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Valt biträdande kommunalråd 
Kommunchef  
Kanslichef 
Personalfunktionen    
 
 
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
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§  
 

Val av arbetsgrupper inom kommunstyrelsen 
Dnr 2018/795 
 
 
Sammanfattning 
Inom kommunstyrelsen ska för mandatperioden 2019 - 2022 utses ledamöter till två 
arbetsgrupper, välfärd/lärande och samhällsutveckling. Varje arbetsgrupp består av 15 
ledamöter och till grupperna utses en samtalsledare och en vice samtalsledare. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-10 från kommunchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Arbetsgrupp välfärd/lärande  
Till arbetsgrupp för välfärd/lärande utses... 
Till samtalsledare... 
Till vice samtalsledare utses... 
 
Arbetsgrupp samhällsutveckling  
Till arbetsgruppen för samhällsutveckling utses... 
Till samtalsledare utses... 
Till vice samtalsledare utses...  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-17 

Tjänsteskrivelse Val av arbetsgrupper inom 
kommunstyrelsen 
Diarienummer 2018/795, löpnummer 4690/2018 
 
Sammanfattning 
Inom kommunstyrelsen ska för mandatperioden 2019 - 2022 utses ledamöter till två 
arbetsgrupper, välfärd/lärande och samhällsutveckling. Varje arbetsgrupp består av 15 
ledamöter och till grupperna utses en samtalsledare och en vice samtalsledare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Arbetsgrupp välfärd/lärande  
Till arbetsgrupp för välfärd/lärande utses 
Till samtalsledare 
Till vice samtalsledare utses 
 
Arbetsgrupp samhällsutveckling  
Till arbetsgruppen för samhällsutveckling utses …. 
Till samtalsledare utses 
Till vice samtalsledare utses  
 
 
Ärendet 
Inom kommunstyrelsen ska för mandatperioden 2019 - 2022 utses ledamöter till två 
arbetsgrupper, välfärd/lärande och samhällsutveckling. Varje arbetsgrupp består av 15 
ledamöter och till grupperna utses en samtalsledare och en vice samtalsledare.  
 
Beslut lämnas till 
Alla valda  
Kommunchef 
Sektorchefer  
Kanslichef    
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
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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. 

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.  

 
 
 
 



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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Revidering av Brandskyddsregler 
Dnr 2018/759 
 
 
Sammanfattning 
Brandskyddsregler är något som måste finnas för att verksamheten skall kunna förhindra att 
bränder uppstår. Styrdokumentet brandskyddsregler ersätter det förra styrdokumentet 
antaget av Kommunstyrelsen 2016-06-02, §173. Det nya styrdokumentet är kompletterat 
med brandskyddsorganisation samt anger syfte, ansvar, krav på utbildning, introduktion och 
övning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-16 från tf. servicechef 
2 Brandskyddsregler från 2019-01-01 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Styrdokument Brandskyddsregler antas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-16 

Tjänsteskrivelse Revidering av Brandskyddsregler 
Diarienummer 2018/759, löpnummer 4260/2018 
 
Sammanfattning 
Brandskyddsregler är något som måste finnas för att verksamheten skall kunna förhindra att 
bränder uppstår. Styrdokumentet brandskyddsregler ersätter det förra styrdokumentet 
antaget av Kommunstyrelsen 2016-06-02, §173. Det nya styrdokumentet är kompletterat 
med brandskyddsorganisation samt anger syfte, ansvar, krav på utbildning, introduktion och 
övning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Styrdokument Brandskyddsregler antas. 
 
 
Ärendet 
Brandskyddsregler är något som måste finnas för att verksamheten skall kunna förhindra att 
bränder uppstår. Historiskt har ansvaret för att ta fram brandskyddsregler legat på 
verksamheterna. Ett styrdokument för brandskyddsregler leder till att göra det tydligt för alla 
verksamheter i kommunen vilka regler som gäller och att alla gör på ett likartat sätt. Det skall 
leda till att kommunen har en bra förmåga som möjligt att förhindra att brand uppstår. 
 
Styrdokumentet brandskyddsregler ersätter det förra styrdokumentet antaget av 
Kommunstyrelsen 2016-06-02, §173. Det nya styrdokumentet är kompletterat med 
brandskyddsorganisation samt anger syfte, ansvar, krav på utbildning, introduktion och 
övning. Dokumentet fungerar som vägledning i vanligt förekommande brandskyddsfrågor för 
verksamheter och fastighetsorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Brandskyddsregler från 2019-01-01 
 
 
Beslut lämnas till 
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Crister Dahlgren 
Tf Servicechef Verksamhetschef 
 Sektor service 
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Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

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

Skador till följd av bränder blir ofta kostsamma och skapar stora besvär för de verksamheter som 
drabbas. Bostäder och arbetsplatser kan bli obrukbara på grund av att återställningsarbetena ofta är 
komplicerade och verksamheter kan bli tvungna att flytta till provisoriska lokaler. Detta dokument 
ämnar underlätta brandskyddsarbetet för chefer och medarbetare samt fastställer Ulricehamns 
kommuns viljeriktning och övergripande mål för det systematiska brandskyddsarbetet. Dokumentet 
styrs av lag (2003:778) om Skydd mot olyckor.  

2 Syfte 
Systematiskt brandskyddsarbete syftar i första hand till att förebygga bränder och i andra hand till 
att minska konsekvenserna om brand uppstår. Arbetet med brandskydd ska vara strukturerat och 
inte beroende av person. Ulricehamns kommun ska ha en så bra förmåga som möjligt att förhindra 
att brand uppstår. 

3 Ansvar 

3.1 Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor  
Enligt lag (2003:778) om Skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver 
verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig 
omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

3.2 Delegering brandskyddsansvarig 
Kommunchef/sektorchef/verksamhetschef/enhetschef har oavsett delegering det yttersta ansvaret 
för att det bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete inom sin egen verksamhet samt i kommunens 
fastigheter. 

3.3 Övergripande målsättning  
Samtliga verksamheter i Ulricehamns kommuns regi arbetar systematiskt med sitt brandskydd. 
Arbetssättet ska ske så likartat som möjligt för att säkerställa en rimlig kommunstandard som är 
igenkännande för chefer och personal. Systematiskt brandskyddsmaterial finns framtaget för 
Ulricehamns kommun. Resultatet ska utvärderas och förbättras kontinuerligt genom internkontroll 
och vid myndighetstillsyn.                                                                                                                                                               
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3.4 Syftet med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
Systematiskt brandskyddsarbete syftar i första hand till att förebygga bränder och i andra hand till 
att minska konsekvenserna om brand uppstår. Det förebyggande brandskyddsarbetet blir 
strukturerat och utförs av 1–2 personer. Till sin hjälp har dessa framtaget SBA material. 
Kontrollanterna är en del av verksamhetspersonalen utsedda av enhetschef/verksamhetschef. 

3.5 Syftet med systematisk brandskyddskontroll (SBK) 
Systematisk brandskyddskontroll syftar till säkerställande av driftkomponenter. Detta görs 
regelbundet utifrån driftinstruktioner. Automatiska brandlarm, boendesprinkler, brandspjäll, 
nödbelysning m.m. Utbildade fastighetsskötare utför denna kontroll. 

4 Brandskyddsutbildning för personal 
Brandskyddsutbildningen genomförs för att den enskilde ska ha en förmåga att hantera en brand 
när den uppstår, samt för att effekterna av en brand ska bli så små som möjligt. Detta kan underlätta 
för räddningstjänsten som kommer för att släcka branden och minskar risken för allvarliga 
konsekvenser. Brandskyddsutbildningen består av två delar, en teoretisk del som är digital och en 
praktisk del. Samtliga anställda och vikarier skall genomgå brandskyddsutbildning vart tredje år. 
Utbildningen bör skapa kunskap om: 

• Brands uppkomst 

• Brandförlopp 

• Byggnadstekniskt brandskydd 

• Utrymning och mänskligt beteende 

• Handlingsplaner och rutiner 

• Systematiskt brandskyddsarbete 

• Släckutrustning, inklusive praktik 

5 Introduktion för ny personal 
Omgående vid nyanställning skall introduktion vad avser brandskydd och utrymning genomföras 
för alla nyanställda inklusive vikarier och praktikanter. Introduktionen utförs av verksamhetens 
brandskyddskontrollaner eller brandskyddshandläggare. 

 Handlingsplaner och rutiner. 

 Utrymningsplaner. 

 Genomgång av lokaler med avseende på utrymning, brandskydd och släckutrustning. 

 Grundläggande brandskydd. 
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6 Utrymningsövning 

6.1 Var förberedd om olyckan är framme 
Utrymningsövningar ingår i systematiska brandskyddsarbeten.Det är en nödvändighet för att vara 
säker på att människa, teknik, och organisation fungerar vid en kris. Konsekvenserna av att ha 
glömt att genomföra utrymningsövningar kan vara livsfarliga.  

6.2 Upptäck bristerna i tid 
Syftet med övningarna är att upptäcka brister i kunskap, rutiner, information och utrustning. 
Chefen ansvarar för att genomföra och planera utrymningsövningen. Fastighet hjälper till med 
genomförande och utvärdering av utrymningsövningen. 

Anmälan görs av respektive enhetschef till brandskydd@ulricehamn.se 

När övningen är genomförd får alla som deltar möjlighet att skriftligen besvara ett antal frågor i ett 
formulär. Det sänds ifyllt till brandskydd@ulricehamn.se. Efter sammanställningen så redovisar 
brandskyddshandläggaren era synpunkter och ger också förslag på åtgärder för att avhjälpa 
eventuella brister. Du hittar också formuläret under Säkerhet och krisberedskap på intranätet. 

7 Dokumentation 
Datum för genomförd brandskyddsutbildning ska meddelas till och dokumenteras av 
personalredogörare i Personec P under anteckningar – Brandutbildning -. Närmaste chef ansvarar 
för detta och dokumenterar när personal genomfört utbildningen. 
 

8 Brandskyddsregler 
Brandskyddsregler är något som måste finnas i varje kommun för att förhindra att 
bränder uppstår. Nedan beskrivs de brandskyddsregler som kommunen har beslutat. 
Varje verksamhet ska känna till och arbeta med dessa brandskyddsregler. 

8.1 Automatiska brandlarm 

Ulricehamns kommun stänger inte av brandlarmcentraler i sitt fastighetsbestånd. Detta gäller även 
vid användande av t.ex. rökmaskiner. Det finns fastigheter som är anpassade för t.ex. evenemang 
som använder rökmaskiner och liknande. Hör alltid med verksamhet fastighet vilka fastigheter som 
berörs av detta. 

Undantag som inte omfattas av reglerna gäller arbeten som behöver utföras i- eller vid fastigheten 
såsom t.ex. heta arbeten. 
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8.2 Brandfarliga varor 

Till brandfarliga varor hör brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Vilken typ och 
mängd av brandfarlig vara som hanteras, samt om det är privat eller yrkesmässig användning avgör 
om den är tillståndspliktig. 

För att få använda brandfarliga varor i verksamheten krävs att verksamheten får tillstånd av 
räddningstjänsten. Om verksamheten planerar att köpa in eller använda brandfarliga varor ska 
verksamhet fastighet alltid rådfrågas, då olika volymer och gränser gäller för olika typer av ämnen. 

8.3 Brandskyddsutbildning 

Alla anställda som vistas i Ulricehamns kommuns fastigheter samt inhyrda lokaler ska gå 
brandskyddsutbildning.  Denna ska gås med max tre års mellanrum för att säkerställa att anställda 
har en förmåga att hantera bränder. Vikarier ska också få möjlighet att gå brandskyddsutbildning. 
Det är närmaste chefs ansvar att alla anställda anmäls till och genomföra brandskyddsutbildning. 

8.4 Grillning 

Vid grillning gäller först och främst att grilla på speciellt avsedd plats. Finns ingen avsedd plats ska 
man placera grillen stadigt, långt ifrån husvägg och annat brännbart så att elden inte kan sprida sig. 
Den som grillar ska alltid ha tillgång till vatten att släcka eld med. Det är inte tillåtet att lämna en 
tänd grill utan uppsikt. Tändvätska ska aldrig användas för att tända en grill som ”slocknat”. Det kan 
orsaka allvarliga brännskador. Inför grillning bör ansvarig även kontrollera att inget 
grillningsförbud råder. 

8.5 Heta arbeten 

Utförande av heta arbeten. Med heta arbeten menas arbeten som medför uppvärmning och/eller 
gnistbildning, exempelvis svetsning, skärning, lödning, arbete med rondell etc. 

 När heta arbeten utförs i lokalerna av entreprenör eller egen personal skall svenska 
brandskyddsföreningens säkerhetsregler och tillstånd/kontrollistor tillämpas. 

 Det skall kontrolleras att utföraren har certifikat för ”Heta arbeten”. 
 Tillståndssansvarig och utförare kontrollerar arbetsplatsen och behörig tillståndsansvarig 

utfärdar tillstånd för arbete. 

8.6 Levande ljus 

En av de vanligaste orsakerna till bränder är att tända ljus lämnas utan uppsikt. Levande ljus, 
tomtebloss och sprakande ljus ska inte användas i Ulricehamns kommuns fastigheter. 

Kommunen rekommenderar istället att verksamheterna använder sig av LED-ljus vid t.ex. 
luciafirande och på fikabord. 

Undantag från reglerna gäller vid minnes- och avskedsstunder och vid vigselförrättningar. 
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8.7 Möblering i utrymningsväg 

Möblering och utsmyckning av utrymningsväg såsom korridor eller trapphus. 

 Möblering i väg till utrymningsväg (korridor/trapphus) eller i utrymningsväg får normalt ej 
förekomma. Under vissa förhållanden kan dock undantag göras efter samråd med 
fastighet/brandskyddshandläggare. 

 För att underlätta utrymning får inte möbler och utrustning placeras så att den fria bredden 
blir mindre än bredden i utrymningsdörren. 

8.8 Rökning 

Efter den 30 september 2016 gäller rökfri arbetstid på alla arbetsplatser i förvaltningen för alla 
medarbetare och förtroendevalda. 

Rökning för besökare ska ske på anvisad plats. Finns ingen anvisad plats ska detta inte ske i 
anslutning till fastighet. 

8.9 Timer 

Vid användning av värmealstrande produkter såsom kaffebryggare/kaffemaskiner, vattenkokare, 
strykjärn, limpistol, lamineringsmaskiner och liknande ska timer anslutas för att förhindra att brand 
uppstår. 

8.10 Utomhusskydd 

Containrar för brännbart avfall ska placeras på en plats där en brand inte kan sprida sig 
till en husfasad. Beroende på containrarnas utformning bör minsta avstånd till fasad 
vara enligt tabellen nedan. 

Typ av container                    Avstånd till fasad 

Öppen 6 meter 

Täckt 4 meter 

Täckt och låst 0 meter 

 

Sopkärlets volym 

160 liter 2 meter 

370 liter 2 meter 

660 liter 3 meter 
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8.11 Övernattning i kommunens lokaler 
Ulricehamns kommun tillåter generellt övernattning i kommunens lokaler om det görs i samråd 
med verksamhet fastighet och om det kan säkerställas att räddningstjänstens säkerhetsråd följs.  

 Vid önskan om övernattning ska verksamhet fastighet kontaktas och checklistan för 
säkerhetsråd följs. http://www.serf.se/skola-och-foreningsliv/overnattning/ 

8.12 Övrig elektrisk utrustning 
 Elutrustning som är trasig eller ej fungerar normalt ska omgående tas ur drift 

och bytas/repareras. 
 För starka glödlampor får ej användas. Lampan får inte ha större 

wattal än märkningen på armaturen. 
 Adventsljusstakar och julgransbelysningar ska släckas med strömbrytare eller 

genom att dra ut kontakten, ej genom att vrida på en lampa. 

http://www.serf.se/skola-och-foreningsliv/overnattning/
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Ansökan om investeringsmedel för diverse 
investeringar inom verksamhet kost 
Dnr 2018/739 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i kommunstyrelsens 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. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-22 från servicechef 
2 Investeringskalkyl 2019 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse inom kostverksamheten 2019, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i investeringsbudgeten för 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-22 

Ansökan om investeringsmedel för diverse 
investeringar inom verksamhet kost 
Diarienummer 2018/739, löpnummer 4192/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i kommunstyrelsens 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. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse inom kostverksamheten 2019, 1,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i investeringsbudgeten för 
2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i köken.  
 
Verksamheten omfattar 35 kök varav 26 är tillagningskök. De flesta kök har produktion 
större delen av året och det medför en hög belastning på den befintliga maskinparken. 
Dessutom har de moderna maskinerna endast en livslängd på 10–15 år. För att skapa en 
ergonomiskt rätt och säker arbetsmiljö i köken krävs det en årlig översyn av maskinparken. 
Med en god och säker arbetsmiljö kan arbetsskador förhindras på ett bättre sätt samt att 
sjukskrivningarna på sikt kan minska.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom 
köksverksamheten i investeringsbudgeten för 2019.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i kommunstyrelsens 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. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
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Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl 2019 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kost 
 
 
 

Isabelle Wikström  Niklas Anemo 
Servicechef Ekonomichef 
  

 

Anna-Lena Johansson 
Verksamhetschef kost 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Anna-Lena Johansson Kost

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

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

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

köksverksamheten 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 000 1 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0 1 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 100 100 100 100 100 100 600
Internränta 17 15 14 12 10 9 77
Summa kapitalkostnader 117 115 114 112 110 109 677
Summa kostnader 117 115 114 112 110 109 677
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 117 115 114 112 110 109 677

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Inga tillkommande driftskostnader utöver kapitalkostnaderna.



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

Avslås T SEK / ÅR:

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

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



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-12-18 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2019 
Dnr 2018/776 
 
 
Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd IT har beretts i IT-samverkan. Där med överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2019. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-11-29 från kanslichef 
2 Riktlinjer för ramuppdrag It 2019 
3 Prislista It-enheten 2019 
4 Jämförelse ramuppdrag 2018-2019 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ramuppdrag IT och prislista för 2019 antas. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-29 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ramuppdrag IT 2019 
Diarienummer 2018/776, löpnummer 4450/2018 
 
Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd IT har beretts i IT-samverkan. Där med överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ramuppdrag IT och prislista för 2019 antas. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns och Tranemo kommuner har sedan den 1 augusti 2010 haft en etablerad IT-
samverkan. Syftet med samverkan inom IT-området är att klara den allt högre grad av 
digitalisering som de kommunala verksamheterna kräver tack vare motsvarande utveckling i 
samhället och i omvärlden. Samarbetet syftar också till att pröva varje nytt utvecklingsprojekt 
om gemensamma program kan införas samt på sikt pröva om nuvarande applikationer i de 
två kommunerna kan bli gemensamma för att nå så hög gemensam kostnadseffektivitet som 
möjligt. 
 
Årligen skrivs ett nytt ramuppdrag fram som mer i detalj beskriver kommunernas uppdrag 
till samverkansnämnd IT och IT-enheten. IT-samverkan gäller både utveckling och drift. I 
ramuppdraget redovisas de åtaganden som åligger IT-enheten gällande drift och support 
samt den prissättning som föreslås för 2019. IT-enhetens verksamhet följs upp i 
samverkansnämnd IT genom bland annat nyckeltal. 
 
Ramuppdraget bereds av IT-forum utveckling, stäms av med IT-enhet samt förankras i IT-
styrgrupp innan slutlig version läggs fram till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från den 
dialog som förts mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner överlämnas förslag till 
ramuppdrag med bilaga och prislista för 2019. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för ramuppdrag It 2019 
2 Prislista It-enheten 2019 
3 Jämförelse ramuppdrag 2018-2019 

 
 
Beslut lämnas till 
Tranemo kommun 
Kanslichef 
Servicechef 
Författningshandboken   
 
 

Lena Brännmar Jenny Hulander 
Kanslichef it-strateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
Max Rademacher Kommunledningsstab 
Strategi- och utvecklingschef  
Kommunledningsstab  



Strategi  Program Plan Policy Riktlinjer Regler 

 

 

 

ANTAGET AV: Kommunstyrelsen 
DATUM: 2018-01-08, § 13 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Servicechef  
GÄLLER TILL OCH MED: 2018-12-31

 
 
Styrdokument 

Riktlinjer för 
Ramuppdrag It 2019  
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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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Bakgrund 
Kommunerna Tranemo och Ulricehamn har sedan 2010 en samverkan kring It-frågor. En 
gemensam samverkansnämnd för IT har skapats med ledarmöte från båda kommunerna. 
Nämndens uppdrag styrs i grund och botten av reglemente och samverkansavtal. Då It är ett 
förändligt område gör årligen en beställning från kommunstyrelsen i båda kommunerna till 
samverkansmänden genom detta ramuppdrag. 
Syfte 
Ramuppdraget är beställningen från Tranemo och Ulricehamns kommuner till 
samverkansnämnd It utifrån It-samverkan. Ramuppdraget beskriver hur förhållningssättet 
mellan kommunerna och It ska fungera. 

Inledning 
 
It ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. Till dessa områden räknas i första hand det 
som It själva är systemägare för dvs. teknisk It-infrastruktur (se nästa stycke) inkl. fast och 
mobil telefoni. It är tillsammans med verksamheterna ansvariga för att avropsbara avtal 
finns för produktförsörjning inom området för t ex skrivare, kopiatorer, datorarbetsplatser, 
skoldatorer, mobila enheter som smartphones och surfplattor. 
It:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna genomför. Här ska It 
medverka vid behov. It-enhetens resurser skall stödja de utvecklingsuppdrag som prioriteras 
i It-styrgruppen. 
 
Till teknisk It-infrastruktur räknas nätverk (aktiv utrustning inkl. UPS, mjukvara och 
kommunikation till Internet, plattform för fjärråtkomst/distansarbete), telefonväxel inkl. 
hänvisningssystem, e-postsystem, Office-svit med chat-program, katalogtjänst (den 
användare loggar in och tilldelas behörighet i), struktur för lagring (av filer) samt system för 
säkerhetskopiering och serverrum med reservkraft (UPS). It räknas som systemägare och 
förvaltare  av teknisk It-infrastruktur (TIS). I arbetet ingår att jobba proaktivt med 
informationssäkerhet. 
 
Ändringar i ramuppdrag och sk. utvecklingsärenden/projekt 

Större ändringar i detta ramuppdrag sker en gång per år eller vid akuta behov (lagändring). 
Förslag på ändringar förs genom processen för beställar-It det vill säga bereds av It-forum 
utveckling och lyfts vidare till It-styrgrupp, för att slutligen föras vidare för politisk 
behandling i respektive kommunstyrelse. Sedan förs uppdrag och tjänstekatalog upp för 
beslut i samverkansnämnd It.  
 
Mindre förändringar utifrån detta ramuppdrag och dess beskrivningar sker kontinuerligt, det 
är It-strategens uppgift att bedöma verksamheternas önskemål om förändring. Mindre 
förändringar beslutas av It-strateg. En mindre ändring kan aldrig betyda att kostnaden för 
kommunerna eller It påverkas. Ej heller kan en förändring av It-tjänst ske vilket skulle 
betyda omfattande förändringar av de arbetssätt som använts inom kommunerna under en 
längre tid. Denna typ av förändringar måste gå via It-styrgrupp.  
 
Detta är definitionen av vad ett ”utvecklingsärende/projekt” är:  
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Leder ett förslag till påverkan på ekonomi och påverkan på verksamhet så är det ett 
utvecklingsärende om det inte ryms inom en aktivitet som redan pågår eller beslutats om 
sedan tidigare. 
 
It-styrgrupp/kommunchef beslutar om ett utvecklingsärende kan hanteras 
tjänstemannavägen eller om det ska gå in i budgetprocess/ramuppdrag. 
 
Utvärdering av ny teknik så kallade pilotprojekt ska även de passera It-forum utveckling och 
förses med ett uppdrag utifrån vilket de finansieras och utvärderas. Detta gäller både för It 
och för övriga verksamheter. 
 
Utvärdering av ny smartphone eller t ex ny version av Office-svit ingår som en del av 
uppdraget att tillhandahålla en befintlig funktion/It-tjänst/produkt. Detta gäller så länge 
utvärderingen kan göras via avrop inom upphandlade avtal. 

Molntjänster 

Vid övergång till molntjänst är det viktigt att It och verksamheten samråder. Det är viktigt att 
både säkerhetsmässiga (knutna till kommunens förmåga), verksamhetsmässiga, It-tekniska 
och de juridiska aspekterna ses över innan en förändring igångsätts. Detta görs genom 
informationsklassning i KLASSA och molntjänstanalys. Ekonomisk kostnadsanalys skall 
genomföras då en applikation kan medföra kostnader internt även då applikationen är 
installerad externt hos leverantör. Om kostnader uppstår internt ska ett applikationsavtal 
upprättas.  

Förändringar från tidigare ramuppdrag 

Under "Bakgrund" har en mer utförlig förklaring av samverkansorganisationen gjorts. 

Under "Inledning" har Its uppdrag att stödja utvecklingsuppdrag under året förtydligats samt 
arbetet med att jobba proaktivt med It-säkerhet. 

Under "Ändringar i ramuppdrag..." har It-strategens mandat skrivits in. 

Under "Molntjänster" har förtydligande skett om informationsklassning samt ett 
förtydligande skett hur interna kostnader ska regleras. 

Under "Installationer i fastigheter" Hänvisning har lagts till för It-teknisk plattform för 
kravställan. 

I bilaga 1 under ”Accesspunkt – trådlöst nätverk” har det förtydligats att verksamheten 
bekostar installation av nya accesspunkter. 

I bilaga 1 har sista stycket om kameraövervakning lagts till. 

It och relation med fastighetsägare 
 
För att få en smidighet i arbetet krävs en god dialog mellan It och respektive fastighetsägare 
vid förändringar. It ska kallas till projektmöten av fastighetsägaren när så behövs. 

Datakommunikation 
 
För att It-stöd ska fungera krävs att It har fast nätverksanslutning till varje 
verksamhetsadress. Fiber fram till verksamhetsadress och nät i byggnad (data + el) bekostas 



   6 

av respektive kommun i samband med etablering. Underhåll av fiber och nät i byggnad 
bekostas av respektive kommun.  

Installationer i fastighet 
 
It talar om vad för skåp, stativ eller liknande som önskas. It ska vare sig montera eller anvisa 
var fast installation ska ske i byggnad. Detta åvilar fastighetsägaren. It monterar sedan aktiv 
utrustning i dessa av fastighet monterade skåp/stativ. Beskrivningar och krav beskrivs i 
dokumentet It-teknisk plattform. 

Reservkraft, kyla och brandskydd 
 
Det finns inga krav på lokal reservkraft utifrån It-stöd på någon verksamhetsadress. 
Undantagen är: Kommunkontoret Tranemo och Stadshuset Ulricehamn som är 
ledningsplatser vid kommunernas krishantering. 
 
Knutpunkter i kommunnät och driftplatser måste prioriteras avseende UPS. Detta för att 
delar av kommunnät inte ska slås ut vid kortare lokalt strömavbrott i knutpunkt. Fyra 
timmars driftreserv är tillfyllest för knutpunkt. För driftplats krävs även reservkraft matad 
med diesel som ständigt är beredd att utan manuell betjäning gå in och ta över 
spänningsmatningen till driftplats. 
 
Kylanläggning tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av 
denna. 
 
Brandskydd tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av detta. 
 
Dessa installationer ska uppfylla de krav som för närvarande ställs av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap eller motsvarande krav som blivit gängse praxis. 

System för ärenderegistrering It 
 
Det helpdesksystem som It använder ska kunna användas av övriga verksamheter om så 
önskas. Detta kräver givetvis överenskommelser med It utifrån resurs/kostnad. It är 
systemägare för detta system.  

Driftmeddelanden 
 
It ska använda kommunernas respektive Intranät (eller den plats som kommunerna anvisar) 
som plats för sin information gällande driftinformation, tjänster, avtal och priser. 

Incidentrapportering 
 
It ska självständigt rapportera It-incident på det sätt som kommunerna anvisar. De 
kommunala verksamheterna rapporterar incidenter för sin verksamhet. 

Val samt avrop av terminaltyper och registerhållning 
 
Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta 
utbud förvaltas av It utifrån arbetet i It-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är de 
upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Alla inköp av denna typ av 
utrustning ska skötas av It eller ske med It:s kännedom. Vid val av utrustning ska utrustning 
med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad livslängd 
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(tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens för miljö 
och konsekvens för ekonomi. All utrustning som kan lagra information ska utan undantag 
registerhållas av It. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i balans med krav på 
god ekonomisk hushållning. 
 
Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på 
en teknisk livslängd av tre år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna. Hyran 
består av kostnaden för utrustningen och supporten av den. It meddelar i prislistan vad som 
gäller. 
 
 
Fakturering 
 
It fakturerar tillbehör/tjänster som t ex USB-minnen andra åtaganden (t ex persontid) etc 
löpande. 
It fakturerar It-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep). 
It fakturerar central kostnad en gång per år. 
 
De debiteringsunderlag som levereras med It-fakturor avseende funktion/utrustning ska 
upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ned på enhetsnivå utifrån kommunernas gottfinnande. 
Kommunernas verksamheter är ansvariga för att uppdatera inventarieregistret 
(tillhandahållet av It) vid personalomsättning eller flytt. 
It är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 
Utrangerad utrustning ägs av It och hämtas av It. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till It för miljöåtervinning. 
It har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (hyra kvar) försöker It fördela 
om en utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på den nuvarande 
kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för respektive lokal polisanmälan av It:s utrustning. Dialog sker sedan 
med It utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande tertial. En ny applikation 
debiteras från och med kommande tertial.  

Avslut och eventuellt utköp av utrustning 
 
Utrustning som ligger på hyra (utrustning i aktivt finansavtal/eller i aktiv investering) ska 
inte* köpas ut.  Av skattemässiga skäl kan endast elev köpa ut sin utrustning.  
 
*Försäljning av begagnad dator eller annan utrustning till personal kan bli föremål för 
förmånsbeskattning. För att undvika förmånsbeskattning finns krav på marknadsmässig 
prissättning av begagnad utrustning. Detta gör att personals utköp blir ointressant 
(priserna blir för höga). Den anställde kan lika gärna köpa en dator privat, ny eller 
begagnad och få garanti, vilket aldrig en kommun kan ge. 
 
Faktura eller kvitto ska ställas ut från kommunen till köparen som bevis för att inventariet 
övergått i privat ägo. Detta då kommunernas logotyp finns på utrustningen. 
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Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning 
 
Viktig regel: Vid utköp har användaren bara rätt att köpa loss den utrustning han/hon 
stadigvarande använt under utrustningens livslängd vid kommunen. Detta för att säkerställa 
att annan persons brev/arbetsmaterial INTE finns på utrustningen. 
 
All It-relaterad utrustning som använts vid kommunerna ska raderas av certifierad 
leverantör innan vidareförsäljning till någon annan än den ursprungliga användaren sker. 
Protokoll för radering ska kunna uppvisas vid anmodan. 
 
I övrigt beskrivs krav på denna hantering av kommunernas resp. It-säkerhetspolicy. 

Beskrivning av applikationer (verksamhetssystem) 

Applikationsavtal tas fram av It tillsammans med respektive systemägare för alla 
applikationer som It driftar. För mindre applikationer, integrationer och molntjänster kan 
det räcka med en kostnadsbeskrivning. Avtalen stäms av och revideras vid möte en gång per 
år. It kallar verksamheten till dessa möten. 
 
Avtalet skall innehålla: 
 
En beskrivning av applikationen. 

Kostnader för drift av applikationen nedbruten på: 
Server 
Databas 
Integrationer 
Lagring 
Kommunikation 
Backup 
Support (personal) 
Supportverktyg 

It:s ansvar (arbetsuppgifter utifrån teknisk systemförvaltning) 
 
Verksamhetens ansvar (arbetsuppgifter utifrån systemförvaltning) 

Systemskiss som beskriver applikationens olika komponenterna i relation till varandra. 

 
Kostnaderna räknas fram utifrån en matematisk schablonmodell som tillsammans tagits 
fram av kommunernas ekonomer och It utifrån de kostnader som finns. I samband med 
införandet av den nya kostnadsmodellen 1 januari 2016 fördelades It:s ram ut till befintliga 
verksamheters applikationer. Prislistan revideras en gång per år i samband med årsskifte. 
 
Aktuella kostnader för applikationsdrift beskrivs i prislista på intranätet. 
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Bilaga 1 

Krav och funktionsbeskrivning för It-support och It-stöd 
 
It-support 

Öppettider helgfria dagar: 

måndag-torsdag  7.30–16.30  
fredag   7.30–16.00 

Supportärenden som inkommer registreras av It som någon av följande ärendetyper: 
 
Beställning, av exempelvis utrustning, behörighet eller funktion 
Användarstöd, kunds upplevelse av att behöva stöd 
Felanmälan, kunds upplevelse av att en It-tjänst inte fungerar 
Underhåll  
Utveckling 
 

Supportärenden ska i möjligaste mån lösas av helpdesk vid första kontakt. Om inte går 
ärendet vidare till tekniker i second line.  

 

Målsättningen är att 35 % av ärendena ska lösas i first line. Detta ska följas upp tertialsvis. 

Handläggningstider för felanmälan gällande ”intefunktion” ska om möjligt hålla sig inom en 
(1) arbetsdag. It skall sträva efter att lösa problem så fort som möjligt.  

Med ”intefunktion” menas att något enligt listan nedan inte fungerar: 

• Datorarbetsplats, enheten skall starta och du skall kunna logga in. 
• Behörighet till rätt information utifrån din roll som elev, anställd, förtroendevald, 

konsult eller liknande 
• Skriva ut, gäller nätverksskrivare 
• Spara information på anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller gemensam 

utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G) 
• Kunna få återställt information från anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller 

gemensam utifrån tillhörighet i grupp (exempelvis P och G) 
• Skydd av information, uppdaterat virus och spamskydd 
• Trådlöst nätverk 
• Fast telefon och hänvisningssystem 
• Epost med kalenderfunktion 
• Procydo, att plattformen för guiderna fungerar 
• Office programmen skall gå att starta 
• Mobil åtkomst på distans (på kommunägd dator) 
• Distribution av programvaror, att plattformen för att installera program fungerar 

 

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt. 

Åtgärdstiden ska maximalt uppgå till en (1) arbetsdag för ärenden gällande ”intefunktion” 
och följas upp tertialsvis utifrån respektive kommun. 

Slumpenkät ska skickas ut till 25 % av alla avslutade ärenden för att följa upp: 
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 Anser du att It löste ditt ärende/problem tillfredsställande? 
 Hur upplevde du It-personalens bemötande i samband med ditt ärende? 

 

Nöjdheten ska följas upp tertialsvis och ska uppgå till 97 % gällande respektive fråga. 

 

Supportnivåer 

Det finns tre olika supportnivåer. 

1. Hanterad datorarbetsplats  

För hanterad dator ansvarar It för supportkedjan. 

2. Hanterad datorarbetsplats utan support (lärardator) 

För hanterad dator utan support fördelas ansvaret för supportkedjan:  

Its åtagande: 

 Åtkomst till wifi, nätverk, intranät, internet 
 Användarens konto och e-post 
 Åtkomst till G och P 
 Programpaketering vid fler installationer än fem 
 Utskrift 

Verksamhetens åtagande: 

 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 

 
3. 1:1 (elevdator) 

För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan: 

Its åtagande: 

 Åtkomst till wifi, nätverk, internet 
 Användarens konto och e-post 

Verksamhetens åtagande: 

 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation med Usb 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 
 Utskrift 

 
  



   11 

Övriga funktioner/tjänster 

It-beredskap 

Tillgänglighet, övrig tid dygnet runt då inte it-supporten har öppet. Gäller problem som 
påverkar driften av verksamheten och inte kan vänta till IT-supportens ordinarie öppettider. 
Ärenden inkomna under beredskapstid faktureras verksamheten. Minsta debiterbara tid är 
en halvtimma.  

Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis. 

Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner 

Det ska eftersträvas en teknisk tillgänglighet till It-funktioner till 99,45% av tiden på ett år. 
Det skapar utrymme för ett servicefönster per månad á fyra timmar. Detta infaller tredje 
tisdagen varje månad kl 18.00–22.00. Tid för oplanerade strömavbrott räknas ej.  

Avbrott/incidenter ska följas upp tertialsvis. Avbrott och incidenter ska inte överstiga tio (10) 
stycken per år. 

Användarkonto för ej anställd 

Användarkonto till personal/person som inte är anställd i kommunen beställs via formulär 
på intranätet. Får ansökas av chef eller assistent. 

Upplägg av funktionsadress 
 
Funktion inom en verksamhet/enhet, som ur ett medborgarperspektiv har behov av en direkt 
e-postadress. Funktionsdresser beställs via supporten. 
 
Administratör för en dag 

Anställd kan beställa detta via supporten. Gäller fram till kl 24.00 aktuell kalenderdag. 

Datorarbetsplats  

Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter senast 40 månader. 
Modellutbud med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten. 

Datorarbetsplats 1-1  

Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. 

Skrivare  

Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten.  

Till nätverksskrivare finns också möjlighet att koppla tjänsten ”follow me print” vilken 
möjliggör utskrift till alla skrivare med denna funktion i hela kommunen. 

Accesspunkt – trådlöst nätverk 

Debiteras via hyra. Beställs via supporten. Debiteras beställande/nyttjande verksamhet. Den 
beställande verksamheten bekostar installation av accesspunkter.  
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Mobiltelefon 

Debiteras som löpande inköp. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via 
supporten. 

Tillbehör 

Debiteras som löpande inköp. Exempelvis väskor, fodral, skal, hörlurar mm. Beställs via 
supporten. 

Mobiltäckningen i kommunerna 

Tjänst på webb tillhandahålls av annan part. Uppgifterna uppdaterades vid senaste 
upphandlingen av telefoni. 

Korttidshyra bärbar Pc 

Ett antal bärbara datorer, att hyra på korttid, finns i respektive kommun på Its kontor. 
Minsta debitering är en vecka. Beställs via supporten. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 

Fysisk flytt av datorutrustning på plats 

Görs i första hand i verksamheten. Beställs det av It via supporten debiteras verksamheten 
per timme. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 

Introduktion surfplatta gäller grupper 

Möjlighet finns att It håller introduktionen för en grupp. 
Introduktion innehåller bl. a hjälp med att konfigurera iPad, skapa Apple-konto, konfigurera 
trådlöst nätverk (Wi-Fi) och e-postinställningar. 
Debitering per timme. Beställs via supporten. Prislistan ligger på intranätet. 
 
Övervakningskameror 
Lösningar för övervakningskameror ska integreras i befintlig infrastruktur. Kameror ansluts 
till nätverket, information lagras hos It och åtkomst till lagrad information sker via den 
anställdes dator. Debitering sker enligt fastställd prislista som ligger på intranätet. Nya 
systemuppsättningar drivs som utvecklingsärenden, komplettering i befintliga lösningar kan 
beslutas av It-strateg.
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2018-12-20 
 
  

Prislista IT-enheten 2019 
 
 
Nedan framgår priser för It-enhetens tjänster för It-stöd. Generellt tillkommer hyra 
för hårdvara. Dock finns två undantag där tjänst innehåller hårdvara. De krav som 
kommunerna ställer utifrån servicenivå framgår av ramuppdrag. 
 
 
Tjänst (service) Ulricehamn/Tranemo kr/år 2019  (2018) 
  
Pc/tunn klient                                                                  2700          (2688) 
Läsplatta administration                                                                     672            (732) 
Läsplatta skola ***                                                                    432            (444) 
Skrivare/multifunktionsskrivare                                                                  2316          (2328) 
Lärardator                                                                     936            (984) 
Accesspunkt* (trådlöst nätverk)                                                                  2784           (2724) 
Elevdator                                                                    432             (444) 
Anknytning i växeln**                                                                   1152            (1126) 

 
*Hårdvara ingår 
**Hårdvara (en stationär ip-telefon) och samtalskostnader ingår 
***Tillkommer 8 kr/månad för MDM-koppling   
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Prislista applikationer Tranemo kommun 
 
Applikationer Pris 2019 Pris 2018 
Agresso 255 230 263 619 
ARC GIS/GEOSECMA 210 702 211 926 
Bewator 47 034 43 724 
CitectSCADA 64 009 63 272 
EDP Future (WinSam, Mobile, Winhyr) 60 053 56 758 
FRI 55 264 53 273 
Fronter 41 805 38 107 
ImageVault 47 549 44 173 
Infomentor 39 517 35 205 
Intranät Tranemo 47 034 43 724 
IA-systemet (KIA) 37 106 33 709 
Lex 192 681 193 845 
Mikromarc 33 453 29 963 
Mobilus Pro 47 549 44 173 
Nilex 42 035 37 775 
PMO 49 375 46 046 
Procapita 212 490 213 922 
Siemens Desigo Insight 42 919 38 950 
TES 73 785 74 168 
TimeCare/Pool 193 992 195 269 
Treserva 196 334 197 591 
VA-banken 39 319 0 
Webbplatsen (extern-WWW) 61 205 59 921 
WebVision 47 034 0 
WinLas 42 919 38 950 
Visma Personec P 207 936 210 360 
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Prislista applikationer Ulricehamns kommun 
 
Applikationer Pris 2019 Pris 2018 
Accorda/BRA Flyktingadministration 60 533 55 789 
Actor Kassasystem 60 533 55 789 
ARC GIS/Geosecma 329 079 311 180 
ARX 73 149 71 224 
Axiell Book-IT 68 912 67 088 
Bildfabriken 59 907 55 188 
Budget och Prognos 73 775 71 825 
Comprima 73 775 71 825 
Demos/Demografen 66 528 63 206 
EDP Miljö och Byggreda 284 976 290 937 
Ephorte 325 326 340 848 
FRI 73 775 71 224 
Galaxy 60 533 55 789 
IA-systemet (KIA) 64 316 57 064 
Infomentor 63 671 67 464 
Itella 59 907 71 224 
Kabona 78 797 80 929 
Kommunity sharepoint 163 129 174 243 
Mitt bygge Esmeralda 73 149 63 206 
Mobilus Pro 73 775 71 825 
NetLoan 73 149 71 224 
Nilex 64 903 61 081 
PMO 77 776 75 928 
Procapita 317 607 325 566 
QlikView 295 089 305 169 
Raindance 353 589 366 339 
Siemens Desigo Insight 66 528 63 206 
Stratsys 63 671 59 258 
Tendsign 63 671 0 
TES 102 134 105 699 
Tidomat 65 528 61 682 
TimeCare/Pool 291 100 298 542 
Treserva 292 351 299 744 
Troman - Valman 73 149 71 224 
Webbplatsen (extern-WWW) 97 012 99 380 
WinLas 64 903 61 081 
Visma Personec P 299 353 306 427 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Krav och funktionsbeskrivning för It-support och It-stöd  
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Bakgrund 
Kommunerna Tranemo och Ulricehamn har sedan 2010 en samverkan kring It-frågor. En 
gemensam samverkansnämnd för IT har skapats med ledarmöte från båda kommunerna. 
Nämndens uppdrag styrs i grund och botten av reglemente och samverkansavtal. Då It är ett 
förändligt område gör årligen en beställning från kommunstyrelsen i båda kommunerna till 
samverkansmänden genom detta ramuppdrag. 
Syfte 
Ramuppdraget är beställningen från Tranemo och Ulricehamns kommuner till 
samverkansnämnd It utifrån It-samverkan. Ramuppdraget beskriver hur förhållningssättet 
mellan kommunerna och It ska fungera. 

Inledning 
 
It ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de 
avtalsområden som ligger inom ramuppdraget. Till dessa områden räknas i första hand det 
som It själva är systemägare för dvs. teknisk It-infrastruktur (se nästa stycke) inkl. fast och 
mobil telefoni. It är också tillsammans med verksamheterna ansvariga för att avropsbara 
avtal finns för produktförsörjning inom området för t ex skrivare, kopiatorer, 
datorarbetsplatser, skoldatorer, mobila enheter som smartphones och surfplattor. 
It:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna genomför. Här ska It 
medverka vid behov. It-enhetens resurser skall stödja de utvecklingsuppdrag som prioriteras 
i It-styrgruppen. 
 
Till teknisk It-infrastruktur räknas nätverk (aktiv utrustning inkl. UPS, mjukvara och 
kommunikation till Internet, plattform för fjärråtkomst/distansarbete), telefonväxel inkl. 
hänvisningssystem, e-postsystem, officeOffice-svit med chat-program, katalogtjänst (den 
användare loggar in och tilldelas behörighet i), struktur för lagring (av filer) samt system för 
säkerhetskopiering och serverrum med reservkraft (UPS). It räknas som systemägare föroch 
förvaltare  av teknisk It-infrastruktur (TIS). I arbetet ingår att jobba proaktivt med 
informationssäkerhet. 
 
Ändringar i ramuppdrag och sk. utvecklingsärenden/projekt 

Större ändringar i detta ramuppdrag sker en gång per år eller vid akuta behov (lagändring). 
Förslag på ändringar förs genom processen för beställar-It det vill säga bereds av It-forum 
utveckling och lyfts vidare till It-styrgrupp, för att slutligen föras vidare för politisk 
behandling i respektive kommunstyrelse. Sedan förs uppdrag och tjänstekatalog upp för 
beslut i samverkansnämnd It.  
 
Som större ändring räknas ny funktion, It-tjänst eller nytt applikationsavtal/tillägg till 
befintligt avtal. Mindre förändringar utifrån detta ramuppdrag och dess beskrivningar sker 
kontinuerligt, dock kan endet är It-strategens uppgift att bedöma verksamheternas önskemål 
om förändring. Mindre förändringar beslutas av It-strateg. En mindre ändring kan aldrig 
betyda att kostnaden för kommunerna eller It påverkas. Ej heller kan en förändring av It-
tjänst ske vilket skulle betyda omfattande förändringar av de arbetssätt som använts inom 
kommunerna under en längre tid. Denna typ av förändringar måste gå via It-styrgrupp.  
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Detta är definitionen av vad ett ”utvecklingsärende/projekt” är:  
 
Leder ett förslag till påverkan på ekonomi och påverkan på verksamhet så är det ett 
utvecklingsärende om det inte ryms inom en aktivitet som redan pågår eller beslutats om 
sedan tidigare. 
 
It-styrgrupp/kommunchef beslutar om ett utvecklingsärende kan hanteras 
tjänstemannavägen eller om det ska gå in i budgetprocess/ramuppdrag. 
 
Utvärdering av ny teknik så kallade pilotprojekt ska även de passera It-forum utveckling och 
förses med ett uppdrag utifrån vilket de finansieras och utvärderas. Detta gäller både för It 
och för övriga verksamheter. 
 
Utvärdering av ny smartphone eller t ex ny version av Office-svit ingår som en del av 
uppdraget att tillhandahålla en befintlig funktion/It-tjänst/produkt. Detta gäller så länge 
utvärderingen kan göras via avrop inom upphandlade avtal. 

Molntjänster 

Vid övergång till molntjänst är det viktigt att It och verksamheten samråder. Det är viktigt att 
både säkerhetsmässiga (knutna till kommunens förmåga), verksamhetsmässiga, It-tekniska 
och de juridiska aspekterna ses över innan en förändring igångsätts. Detta görs genom 
eninformationsklassning i KLASSA och molntjänstanalys. Ekonomisk kostnadsanalys skall 
genomföras då en applikation kan medföra kostnader internt även då applikationen är 
installerad externt hos leverantör. Då upprättasOm kostnader uppstår internt ska ett 
applikationsavtal. upprättas.  

Förändringar från tidigare ramuppdrag 

-Under rubriken ”Molntjänst” har det tillkommit skrivningar om att en övergång till 
molntjänst skall föregås av molntjänstanalys och ekonomisk analys.  

-Under rubriken ”Datakommunikation” har underhåll av befintlig fiber och nätverk lagts till. 

-Under rubriken ”Beskrivning av applikationer” har texten omarbetats och följer nu den mall 
som avtalen upprättas enligt. 

-I bilaga 1 har texten kring ”ickefunktion” gjorts tydligare och ett stycke kring de olika 
supportnivåerna finns numera beskriven. 

Nämndens nyckeltal är tillagda enligt överenskommelse. 
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Under "Bakgrund" har en mer utförlig förklaring av samverkansorganisationen gjorts. 

Under "Inledning" har Its uppdrag att stödja utvecklingsuppdrag under året förtydligats samt 
arbetet med att jobba proaktivt med It-säkerhet. 

Under "Ändringar i ramuppdrag..." har It-strategens mandat skrivits in. 

Under "Molntjänster" har förtydligande skett om informationsklassning samt ett 
förtydligande skett hur interna kostnader ska regleras. 

Under "Installationer i fastigheter" Hänvisning har lagts till för It-teknisk plattform för 
kravställan. 

I bilaga 1 under ”Accesspunkt – trådlöst nätverk” har det förtydligats att verksamheten 
bekostar installation av nya accesspunkter. 

I bilaga 1 har sista stycket om kameraövervakning lagts till. 

It och relation med fastighetsägare 
 
För att få en smidighet i arbetet krävs en god dialog mellan It och respektive fastighetsägare 
vid förändringar. It ska kallas till projektmöten av fastighetsägaren när så behövs. 

Datakommunikation 
 
För att It-stöd ska fungera krävs att It har fast nätverksanslutning till varje 
verksamhetsadress. Fiber fram till verksamhetsadress och nät i byggnad (data + el) bekostas 
av respektive kommun i samband med etablering. Underhåll av fiber och nät i byggnad 
bekostas av respektive kommun.  

Installationer i fastighet 
 
It talar om vad för skåp, stativ eller liknande som önskas. It ska vare sig montera eller anvisa 
var fast installation ska ske i byggnad. Detta åvilar fastighetsägaren. It monterar sedan aktiv 
utrustning i dessa av fastighet monterade skåp/stativ. Beskrivningar och krav beskrivs i 
dokumentet It-teknisk plattform. 

Reservkraft, kyla och brandskydd 
 
Det finns inga krav på lokal reservkraft utifrån It-stöd på någon verksamhetsadress. 
Undantagen är: Kommunkontoret Tranemo och Stadshuset Ulricehamn som även är 
ledningsplatser vid kommunernas krishantering. 
 
Knutpunkter i kommunnät och driftplatser måste prioriteras avseende UPS. Detta för att 
delar av kommunnät inte ska slås ut vid kortare lokalt strömavbrott i knutpunkt. Fyra 
timmars driftreserv är tillfyllest för knutpunkt. För driftplats krävs även reservkraft matad 
med diesel som ständigt är beredd att utan manuell betjäning gå in och ta över 
spänningsmatningen till driftplats. 
 
Kylanläggning tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av 
denna. 
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Brandskydd tillhandahålls av fastighetsägaren. It har rätt att påverka utformningen av detta. 
 
Dessa installationer ska uppfylla de krav som för närvarande ställs av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap eller motsvarande krav som blivit gängse praxis. 

System för ärenderegistrering It 
 
Det helpdesksystem som It använder ska kunna användas av övriga verksamheter om så 
önskas. Detta kräver givetvis överenskommelser med It utifrån resurs/kostnad. It är 
systemägare för detta system.  

Driftmeddelanden 
 
It ska använda kommunernas respektive Intranät (eller den plats som kommunerna anvisar) 
som plats för sin information gällande driftinformation, tjänster, avtal och priser. 

Incidentrapportering 
 
It ska självständigt rapportera It-incident på det sätt som kommunerna anvisar. De 
kommunala verksamheterna rapporterar incidenter för sin verksamhet. 

Val samt avrop av terminaltyper och registerhållning 
 
Kommunerna eftersträvar ett definierat utbud av datorer, smartphones och surfplattor. Detta 
utbud förvaltas av It utifrån arbetet i It-forum drift. Den ram som finns för detta arbete är de 
upphandlade avtal till vilka kommunerna är avropsberättigade. Alla inköp av denna typ av 
utrustning ska skötas av It eller ske med It:s kännedom. Vid val av utrustning ska utrustning 
med en längre livstid prioriteras framför utrustning med kortare kalkylerad livslängd 
(tillverkarens standardgaranti). Detta för att uppnå en balans mellan konsekvens för miljö 
och konsekvens för ekonomi. All utrustning som kan lagra information ska utan undantag 
registerhållas av It. Vidare ska arbetet kring produktförsörjning vara i balans med krav på 
god ekonomisk hushållning. 
 
Datorarbetsplats (stationär/bärbar), skrivare/kopiatorer, skärmar ska väljas utifrån krav på 
en teknisk livslängd av tre år. Denna typ av utrustning hyrs ut till verksamheterna. Hyran 
består av kostnaden för utrustningen och supporten av den. It meddelar i prislistan vad som 
gäller. 
 
 
Fakturering 
 
It fakturerar tillbehör/tjänster som t ex USB-minnen andra åtaganden (t ex persontid) etc 
löpande. 
It fakturerar It-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep). 
It fakturerar central kostnad en gång per år. 
 
De debiteringsunderlag som levereras med It-fakturor avseende funktion/utrustning ska (på 
sikt) upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ned på enhetsnivå utifrån kommunernas gottfinnande. 
Kommunernas verksamheter är ansvariga för att uppdatera inventarieregistret 
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(tillhandahållet av It) vid personalomsättning eller flytt. 
It är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 
Utrangerad utrustning ägs av It och hämtas av It. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till It för miljöåtervinning. 
It har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (hyra kvar) försöker It fördela 
om en utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på den nuvarande 
kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för respektive lokal polisanmälan av It:s utrustning. Dialog sker sedan 
med It utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande tertial. En ny applikation 
debiteras från och med kommande tertial.  

Avslut och eventuellt utköp av utrustning 
 
Utrustning som ligger på hyra (utrustning i aktivt finansavtal/eller i aktiv investering) ska 
inte* köpas ut.  Av skattemässiga skäl kan endast elev köpa ut sin utrustning.  
 
*Försäljning av begagnad dator eller annan utrustning till personal kan bli föremål för 
förmånsbeskattning. För att undvika förmånsbeskattning finns krav på marknadsmässig 
prissättning av begagnad utrustning. Detta gör att personals utköp blir ointressant 
(priserna blir för höga). Den anställde kan lika gärna köpa en dator privat, ny eller 
begagnad och få garanti, vilket aldrig en kommun kan ge. 
 
Faktura eller kvitto ska ställas ut från kommunen till köparen som bevis för att 
inventarieinventariet övergått i privat ägo. Detta då kommunernas logotyp finns på 
utrustningen. 
 

Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning 
 
Viktig regel: Vid utköp har användaren bara rätt att köpa loss den utrustning han/hon 
stadigvarande använt under utrustningens livslängd vid kommunen. Detta för att säkerställa 
att annan persons brev/arbetsmaterial INTE finns på utrustningen. 
 
All It-relaterad utrustning som använts vid kommunerna ska raderas av certifierad 
leverantör innan vidareförsäljning till någon annan än den ursprungliga användaren sker. 
Protokoll för radering ska kunna uppvisas vid anmodan. 
 
I övrigt beskrivs krav på denna hantering av kommunernas resp. It-säkerhetspolicy. 

Beskrivning av applikationer (verksamhetssystem) 

Applikationsavtal tas fram av It tillsammans med respektive systemägare för alla 
applikationer som It driftar. För mindre applikationer, integrationer och molntjänster kan 
det räcka med en kostnadsbeskrivning. Avtalen stäms av och revideras vid möte en gång per 
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år. It kallar verksamheten till dessa möten. 
 
Avtalet skall innehålla: 
 
En beskrivning av applikationen. 

Kostnader för drift av applikationen nedbruten på: 
Server 
Databas 
Integrationer 
Lagring 
Kommunikation 
Backup 
Support (personal) 
Supportverktyg 

It:s ansvar (arbetsuppgifter utifrån teknisk systemförvaltning) 
 
Verksamhetens ansvar (arbetsuppgifter utifrån systemförvaltning) 

Systemskiss som beskriver applikationens olika komponenterna i relation till varandra. 

 
Kostnaderna räknas fram utifrån en matematisk schablonmodell som tillsammans tagits 
fram av kommunernas ekonomer och It utifrån de kostnader som finns. I samband med 
införandet av den nya kostnadsmodellen 1 januari 2016 fördelades It:s ram ut till befintliga 
verksamheters applikationer. Prislistan revideras en gång per år i samband med årsskifte. 
 
Aktuella kostnader för applikationsdrift beskrivs i prislista på intranätet. 
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Bilaga 1 

Krav och funktionsbeskrivning för It-support och It-stöd 
 
 

It-support 

 

Öppettider helgfria dagar: 

måndag-torsdag  7.30–16.30  
fredag   7.30–16.00 

Supportärenden som inkommer registreras av It som någon av följande ärendetyper: 
 
Beställning, av exvisexempelvis utrustning, behörighet eller funktion 
Användarstöd, kunds upplevelse av att behöva stöd 
Felanmälan, kunds upplevelse av att en It-tjänst inte fungerar 
Underhåll  
Utveckling 
 

Supportärenden ska i möjligaste mån lösas av helpdesk vid första kontakt. Om inte går 
ärendet vidare till tekniker i second line.  

 

Målsättningen är att 35 % av ärendena ska lösas i first line. Detta ska följas upp tertialsvis. 

 
 
Handläggningstider för felanmälan gällande ”intefunktion” ska om möjligt hålla sig inom en 
(1) arbetsdag. It skall sträva efter att lösa problem så fort som möjligt.  

Med ”intefunktion” menas att något enligt listan nedan inte fungerar: 

• Datorarbetsplats, enheten skall starta och du skall kunna logga in. 
• Behörighet till rätt information utifrån din roll som elev, anställd, förtroendevald, 

konsult eller liknande 
• Skriva ut, gäller nätverksskrivare 
• Spara information på anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller gemensam 

utifrån tillhörighet i grupp (exvisexempelvis P och G) 
• Kunna få återställt information från anvisade lagringsplatser, personlig mapp eller 

gemensam utifrån tillhörighet i grupp (exvisexempelvis P och G) 
• Skydd av information, uppdaterat virus och spamskydd 
• Trådlöst nätverk 
• Fast telefon och hänvisningssystem 
• Epost med kalenderfunktion 
• Procydo, att plattformen för guiderna fungerar 
• Office programmen skall gå att starta 
• Mobil åtkomst på distans (på kommunägd dator) 
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• Distribution av programvaror, att plattformen för att installera program fungerar 
 

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt. 

 

Åtgärdstiden ska maximalt uppgå till en (1) arbetsdag för ärenden gällande ”intefunktion” 
och följas upp tertialsvis utifrån respektive kommun. 

 

Slumpenkät ska skickas ut till 25 % av alla avslutade ärenden för att följa upp: 

 Anser du att It löste ditt ärende/problem tillfredsställande? 
 Hur upplevde du It-personalens bemötande i samband med ditt ärende? 

 

Nöjdheten ska följas upp tertialsvis och ska uppgå till 97 % gällande respektive fråga. 

 

Supportnivåer 

 

Det finns tre olika supportnivåer. 

 

1. Hanterad datorarbetsplats  

För hanterad dator ansvarar It för supportkedjan. 

 

2. Hanterad datorarbetsplats utan support (lärardator) 

För hanterad dator utan support fördelas ansvaret för supportkedjan:  

Its åtagande: 

 Åtkomst till wifi, nätverk, intranät, internet 
 Användarens konto och e-post 
 Åtkomst till G och P 
 Programpaketering vid fler installationer än fem 
 Utskrift 

Verksamhetens åtagande: 

 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 
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3. 1:1 (elevdator) 

För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan: 

Its åtagande: 

 Åtkomst till wifi, nätverk, internet 
 Användarens konto och e-post 

Verksamhetens åtagande: 

 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation med Usb 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 
 Utskrift 
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Övriga funktioner/tjänster 

 

It-beredskap 

Tillgänglighet, övrig tid dygnet runt då inte it-supporten har öppet. Gäller problem som 
påverkar driften av verksamheten och inte kan vänta till IT-supportens ordinarie öppettider. 
Ärenden inkomna under beredskapstid faktureras verksamheten. Minsta debiterbara tid är 
en halvtimma.  

Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis. 

Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner 

Det ska eftersträvas en teknisk tillgänglighet till It-funktioner till 99,45% av tiden på ett år. 
Det skapar utrymme för ett servicefönster per månad á fyra timmar. Detta infaller tredje 
tisdagen varje månad kl 18.00–22.00. Tid för oplanerade strömavbrott räknas ej.  

Avbrott/incidenter ska följas upp tertialsvis. Avbrott och incidenter ska inte överstiga tio (10) 
stycken per år. 

Användarkonto för ej anställd 

Användarkonto till personal/person som inte är anställd i kommunen beställs via formulär 
på intranätet. Får ansökas av chef eller assistent. 

Upplägg av funktionsadress 
 
Funktion inom en verksamhet/enhet, som ur ett medborgarperspektiv har behov av en direkt 
e-postadress. Funktionsdresser beställs via supporten. 
 
AdmininstratörAdministratör för en dag 

Anställd kan beställa detta via supporten. Gäller fram till kl 24.00 aktuell kalenderdag. 

Datorarbetsplats  

Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter senast 40 månader. 
Modellutbud med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten. 

Datorarbetsplats 1-1  

Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. 

Skrivare  

Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten.  

Till nätverksskrivare finns också möjlighet att koppla tjänsten ”follow me print” vilken 
möjliggör utskrift till alla skrivare med denna funktion i hela kommunen. 

Accesspunkt – trådlöst nätverk 
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Debiteras via hyra. Beställs via supporten. Debiteras beställande/nyttjande verksamhet. Den 
beställande verksamheten bekostar installation av accesspunkter.  
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Mobiltelefon  

Debiteras som löpande inköp. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via 
supporten.   

Tillbehör 

Debiteras som löpande inköp. ExvisExempelvis väskor, fodral, skal, hörlurar mm. Beställs via 
supporten. 

Mobiltäckningen i kommunerna 

Tjänst på webb tillhandahålls av annan part. Uppgifterna uppdaterades vid senaste 
upphandlingen av telefoni. 

Korttidshyra bärbar Pc 

Ett antal bärbara datorer, att hyra på korttid, finns i respektive kommun på Its kontor. 
Minsta debitering är en vecka. Beställs via supporten. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 

Fysisk flytt av datorutrustning på plats 

Görs i första hand i verksamheten. Beställs det av It via supporten debiteras verksamheten 
per timme. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 

Introduktion surfplatta gäller grupper 

Möjlighet finns att It håller introduktionen för en grupp. 
Introduktion innehåller bl. a hjälp med att konfigurera iPad, skapa Apple-konto, konfigurera 
trådlöst nätverk (Wi-Fi) och e-postinställningar. 
Debitering per timme. Beställs via supporten. Prislistan ligger på intranätet. 
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Ramuppdrag utveckling 
 
It-enhetens resurser skall under 2018 stödja de utvecklingsuppdrag som beslutas i It-
styrgruppen. 
Övervakningskameror 
Lösningar för övervakningskameror ska integreras i befintlig infrastruktur. Kameror ansluts 
till nätverket, information lagras hos It och åtkomst till lagrad information sker via den 
anställdes dator. Debitering sker enligt fastställd prislista som ligger på intranätet. Nya 
systemuppsättningar drivs som utvecklingsärenden, komplettering i befintliga lösningar kan 
beslutas av It-strateg.
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§  
 

Förändring i verksamhet för Ungas mötesplatser 
Dnr 2018/679 
 
 
Sammanfattning 
Förändringen gäller vilken åldersgrupp som verksamheten ska vända sig till. Målgruppen ska 
vara för mellanstadiet upp till och med gymnasiet, det vill säga 10–20 år. De ungdomar som 
är över 20 år kan fortfarande vara en målgrupp, men inte för den ordinarie öppna 
verksamheten. Särskilda projekt riktade mot unga vuxna i samverkan med andra 
verksamheter skulle vara mer lämpligt. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-20 från tf. servicechef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Förändringen i verksamheten för Ungas mötesplatser godkänns. 
Målgruppen är 10–20 år. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-18 

Tjänsteskrivelse Förändring i verksamhet för Ungas 
mötesplatser 
Diarienummer 2018/679, löpnummer 4243/2018 
 
Sammanfattning 
Förändringen gäller vilken åldersgrupp som verksamheten ska vända sig till. Målgruppen ska 
vara för mellanstadiet upp till och med gymnasiet, det vill säga 10–20 år. De ungdomar som 
är över 20 år kan fortfarande vara en målgrupp, men inte för den ordinarie öppna 
verksamheten. Särskilda projekt riktade mot unga vuxna i samverkan med andra 
verksamheter skulle vara mer lämpligt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förändringen i verksamheten för Ungas mötesplatser godkänns. 
Målgruppen är 10–20 år. 
 
 
Ärendet 
I dagsläget bedriver Kultur och fritid öppen ungdomsverksamhet i två hus. Fritidsgården 
Forum i det som tidigare kallades Solbacken bredvid Stenbockskolan, och Ungdomens Hus 
som finns i huset mitt emot Folkets Hus. De två verksamheterna riktar sig till 2 olika 
åldersgrupper. Forum till åldern 10–15 och Ungdomens Hus som riktar sig till åldersgruppen 
16–25 år. 
Verksamheten bemannas med 6 st heltidstjänster. Från och med 1 december 2018 kommer 
även enhetschef finnas på plats. Det är en nyinrättad enhet och den kallas numera Enheten 
för ungas mötesplatser. 
Från och med måndag 18 februari 2019 kommer all verksamhet bedrivas i nuvarande 
Ungdomens Hus. Villa Solbacken där fritidsgården Forum idag finns kommer att lämnas. 
Arbetet ska bli mer mobilt, fritidsledarna/ungdomsutvecklarna ska kunna arbeta mer aktivt 
med ungdomar i hela kommunen. Den mobila verksamheten ska ske i samverkan med 
föreningslivet ute i kransorterna.  
Förändringen gäller vilken åldersgrupp som verksamheten ska vända sig till. Målgruppen ska 
vara för mellanstadiet upp till och med gymnasiet, det vill säga 10–20 år. De ungdomar som 
är över 20 år kan fortfarande vara en målgrupp, men inte för den ordinarie öppna 
verksamheten. Särskilda projekt riktade mot unga vuxna i samverkan med andra 
verksamheter skulle vara mer lämpligt.  
Det finns idag ett beslut taget sedan tidigare som denna förändring berörs av, KS §218 dnr 
2009.0752 i beslutet antas den föreslagna verksamhetsplanen för Ungdomens Hus och där 
pekas målgruppen 16-24 år ut. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Tf Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 



  2018/679, 4243/2018 2(2) 

 
Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Tf Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
 Sektor service 
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§  
 

Återrapportering av hur det tillfälliga 
kommunbidraget har använts 
Dnr 2017/745 
 
 
Sammanfattning 
Regeringen beslutade under hösten 2017 att betala ut ett tillfälligt kommunbidrag till 
kommuner som önskade att ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år innan 
slutligt beslut i asylärendet skulle kunna bo kvar i kommunen. För Ulricehamns kommun 
innebar det totalt 3 234 615 kronor. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen ska 
återrapportera hur det tillfälliga kommunbidraget har använts senast januari 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-12-03 från socialchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Rapporten av hur det tillfälliga kommunbidraget har använts, godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-03 

Tjänsteskrivelse Återrapportering av hur det 
tillfälliga kommunbidraget har använts 
Diarienummer 2017/745, löpnummer 4070/2018 
 
Sammanfattning 
Regeringen beslutade under hösten 2017 att betala ut ett tillfälligt kommunbidrag till 
kommuner som önskade att ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år innan 
slutligt beslut i asylärendet skulle kunna bo kvar i kommunen. För Ulricehamns kommun 
innebar det totalt 3 234 615 kronor. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen ska 
återrapportera hur det tillfälliga kommunbidraget har använts senast januari 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten av hur det tillfälliga kommunbidraget har använts godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Regeringen beslutade under hösten 2017 att betala ut ett tillfälligt kommunbidrag till 
kommuner som önskar att ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år innan slutligt 
beslut i asylärendet ska kunna bo kvar i kommunen. För Ulricehamns kommun innebar det 
1 541 133 kronor för 2017 som betalades ut i december 2017, och 770 566 kronor för 2018, 
som betaldes ut i februari 2018. Utöver det betalades 922 916 kronor ut i augusti 2018, 
sammanlagt har Ulricehamns kommun fått 3 234 615 kronor i tillfälligt kommunbidrag för 
ensamkommande asylsökande som fyller 18 år innan slutligt beslut i asylärendet att använda 
under 2017 och 2018.  
 
Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun fattade beslut att pengarna skulle användas till att 
möjliggöra för målgruppen att bo kvar i kommunen i enlighet med Riktlinjen för hantering av 
ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år, som antogs 2017-11-30 § 276. 
Kommunstyrelsen beslutade också att 200 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget 
skulle avsättas för bidrag till civilsamhället för sociala aktiviteter och socialt stöd riktat till 
målgruppen. Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen ska återrapportera hur det 
tillfälliga kommunbidraget har använts senast i januari 2019. 
 
Bidrag till civilsamhället 
200 000 kronor har betalats ut till civilsamhället, efter ansökan, för sociala aktiviteter för 
målgruppen. 150 000 kronor har betalats ut till Svenska kyrkan och 50 000 kronor har 
betalats ut till Ulricehamns IK.  
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Kostnader inom förvaltningen 
Återstående medel från det tillfälliga kommunbidraget har använts inom förvaltningen: 
 

Verksamhet Kostnad 
Överförmyndare 500 000 
Kostnader för beslut om boende enligt 
riktlinjen 

391 500 

IM, förberedelseklass, Välkomsten 500 000 
HVB Atlas, inklusive 
omställningskostnader* 

1 643 115 
 

Totalt 3 034 615 
 
* med omställningskostnader avses de kostnader som uppkommit i glappet mellan den 
verkliga dygnskostnaden för en plats på HVB som är 2 760 kronor och den dygnsersättning 
som Migrationsverket betalar ut som är 1 350 kronor. Mellanskillnaden, det vill säga 1 410 
kronor (2760–1350) gånger antal dygn, som uppgår till 2 500 fram till och med september 
2018, blir då 3,5 mnkr (1410*2500). 
 
Verksamhetens totala kostnad på 3 034 615 kronor tillsammans med de 200 000 kronor som 
betalats ut till civilsamhället ger att Ulricehamns kommun har använt det tillfälliga 
kommunala bidraget som betalades ut, 3 234 615 kronor, till målgruppen (3 034 615 + 
200 000 = 3 234 615). Förvaltningen föreslår därför att rapporteringen godkänns och läggs 
till handlingarna.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef  Utredare 
 Sektor välfärd 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om soptunna i stadsparken 
Dnr 2017/645 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag frågar Sandra Saly om det är möjligt att sätta en soptunna och hänga 
hundpåsar i inhägnaden i Stadsparken så det förblir renare för alla som går där. Enligt 
förslagsställaren är det många som rastar sina hundar där men även för barn är det ett 
härligt ställe att leka.  
 
I Stadsparken finns befintliga stationer med hundbajspåsar, vilka bedöms som tillräckliga till 
antalet. I dagsläget vill inte kommunen att inhägnaden ska nyttjas som en rastgård för 
hundar, vilket en soptunna med tillgång till hundbajspåsar skulle ge incitament till. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-07 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om soptunna i stadsparken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att befintliga stationer bedöms som tillräckliga 
utifrån att kommunen inte vill skapa incitament till att inhägnaden nyttjas som en 
hundrastgård.  
 
 
 
   
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-07 

 
 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om 
soptunna i stadsparken 
Diarienummer 2017/645, löpnummer 4138/2018 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag frågar Sandra Saly om det är möjligt att sätta en soptunna och hänga 
hundpåsar i inhägnaden i Stadsparken så det förblir renare för alla som går där. Enligt 
förslagsställaren är det många som rastar sina hundar där men även för barn är det ett 
härligt ställe att leka.  
 
I Stadsparken finns befintliga stationer med hundbajspåsar, vilka bedöms som tillräckliga till 
antalet. I dagsläget vill inte kommunen att inhägnaden ska nyttjas som en rastgård för 
hundar, vilket en soptunna med tillgång till hundbajspåsar skulle ge incitament till. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att befintliga stationer bedöms som tillräckliga 
utifrån att kommunen inte vill skapa incitament till att inhägnaden nyttja som en 
hundrastgård.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag frågar Sandra Saly om det är möjligt att sätta en soptunna och hänga 
hundpåsar i inhägnaden i Stadsparken så det förblir renare för alla som går där. Enligt 
förslagsställaren är det många som rastar sina hundar där men även för barn är det ett 
härligt ställe att leka.  
 
I Stadsparken finns befintliga stationer med hundbajspåsar, vilka bedöms som tillräckliga till 
antalet. I dagsläget vill inte kommunen att inhägnaden ska nyttjas som en rastgård för 
hundar, vilket en soptunna med tillgång till hundbajspåsar skulle ge incitament till. 
 
Frågan om hundrastgård i Stadsparken med en lokalisering vid inhägnaden har sedan 
tidigare hanterats i kommunen, 2018-10-04 § 278. I ärendet avslogs frågan med hänvisning 
till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar. Kommunen ansåg att det inte 
är ett kommunalt ansvarsområde att anlägga och sköta hundrastgårdar. I samma beslut gav 
kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag utreda frågan kring hundrastgård för att sedan 
presentera detta för budgetutskottet.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om soptunna i stadsparken 
 
Beslut lämnas till 
Sandra Saly 
Verksamhetschef kommunservice 
Samhällsbyggnadschef   
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Sebastian Olofsson Andreas Ekman 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 09.09.2017 18:49:32
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:

Wow! Vad det blev fint med det nya staketet i stadsparken! Stort tack!
Min fråga är omdet är möjligt att sätta en soptunna och hänga hundpåsar i
inhägnaden så det förblir renare för alla som går där. Det är många som rastar
sin(a) hund(ar) där men även för barn är det ett härligt ställe att leka.

Förnamn: Sandra
Efternamn: Saly
E-post: kallestorp@gmail.com
Adress: Jägaregatan 37
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§  
 

Svar på medborgarförslag om skarvproblem i Åsunden 
Dnr 2017/704 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 2017-10-10 menar Erik Ågren att antalet 
skarvar i Åsunden ökat, framförallt i staden, och att skarven påverkar fiskbeståndet i 
Åsunden oerhört. Dessutom uppger Erik att folk matar skarvarna vilket gör dem tama och 
farliga. Erik anser att något bör göras åt skarvarna i sjön.  
 
Kommunen gör bedömningen att den nuvarande skarvpopulationen inte bedöms orsaka 
någon omfattande skada på fiskbeståndet i Åsunden. Kommunen delar förslagsställarens syn 
på att matning kan medföra att vilda djur tappar sin rädsla för människor, kommunen ser 
dock inte att det föranleder någon åtgärd i detta läge från kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-22 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att göra något åt alla Skarvar som kommit till sjön 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den nuvarande skarvpopulationen inte 
bedöms orsaka någon omfattande skada på fiskbeståndet i Åsunden. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-22 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
skarvproblem i Åsunden 
Diarienummer 2017/704, löpnummer 227/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 2017-10-10 menar Erik Ågren att antalet 
skarvar i Åsunden ökat, framförallt i staden, och att skarven påverkar fiskbeståndet i 
Åsunden oerhört. Dessutom uppger Erik att folk matar skarvarna vilket gör dem tama och 
farliga. Erik anser att något bör göras åt skarvarna i sjön.  
 
Kommunen gör bedömningen att den nuvarande skarvpopulationen inte bedöms orsaka 
någon omfattande skada på fiskbeståndet i Åsunden. Kommunen delar förslagsställarens syn 
på att matning kan medföra att vilda djur tappar sin rädsla för människor, kommunen ser 
dock inte att det föranleder någon åtgärd i detta läge från kommunen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den nuvarande skarvpopulationen inte 
bedöms orsaka någon omfattande skada på fiskbeståndet i Åsunden. 
 
 
Ärendet 
Erik Ågren har i ett medborgarförslag påpekat att ”något bör göras åt alla skarvar som 
kommit till sjön. De har växt i antal något kopiöst det senaste. Framförallt har antalet i stan 
ökat. Detta påverkar fiskbeståndet i Ãsunden oerhört. Dessutom matar folk skarvarna vilket 
gör dem tama och farliga. Jag har själv blivit attackerad av en som trodde jag hade mat åt den 
vilket var mitt fiskedrag”. 
 
Antalet skarvar har ökat snabbt i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Skarven är en generalist, 
d v s den anpassar sig snabbt till nya miljöer och har en förmåga att utnyttja de födoresurser 
som finns tillgängliga. Skarven äter ca 500 gram fisk per individ och dag, och då främst 
mindre fisk i storleksintervallet 10 - 25 cm. Som en följd av skarvens höga födointag kan 
fiskbeståndets storlekssammansättning i sjöar med mycket skarv förändras, dels genom att 
det faktiska antalet fiskar minskar och dels genom att antalet större individer ökar (som ett 
resultat av att konkurrensen mellan fiskarna minskar). Hur många skarvar det finns i Övre 
Åsunden är inte klarlagt, men observationer gjorda av Ulricehamns Fågelgrupp tyder på att 
skarvarna är fåtaliga. Enligt deras observationer sker ett mindre antal häckningar i Yttre 
Åsunden, och Övre Åsunden tycks endast nyttjas för födosök av några 10-tal skarvar, särskilt 
under hösten. Samma bild fås via Artportalen, där endast ett mindre antal observationer av 
skarv rapporterats in. Ett nätprovfiske i Övre Åsunden 2013 visade att fiskbeståndet, baserat 
på antalet individer, till 90 % utgjordes av abborre, gers och mört. Det kan därför antas att 
skarvens föda fördelas på liknande sätt, även om det förekommer att de äter alltifrån mindre 
gös till ål. Om det antas att det i Övre Åsunden finns 50 skarvar och att de letar mat i Övre 
Åsunden halva året, blir den sammanlagda fångsten ca 4500 kg och då framförallt 
småabborre, gers och mört. Övre Åsunden är en näringsrik och produktiv sjö som mer än väl 
tål att skarven fångar denna mängd fisk. Vad gäller matning av skarv kan, eftersom skarven 
är mycket anpassningsbar, leda till att de tappar en del av sin rädsla för människor. 
Dessutom kan matning leda till en koncentration av skarvar till en plats efter hand som de 
vänjer sig vid utfordringen, vilket naturligtvis kan upplevas som att antalet skarvar i sjön 
ökar. Vid nära kontakter med skarv bör man vara medveten om att skarven trots allt är ett 
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vilt djur, och att de kan reagera precis som andra djur i situationer där de av någon anledning 
känner sig trängda.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att göra något åt alla Skarvar som kommit till sjön. 
 
Beslut lämnas till 
Erik Ågren 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Gunilla Kock-Hansson 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
 Miljöenheten 
 Sektor miljö- och samhällsbyggnad 
  
Fredrik Nöbelin  
Miljöinspektör  
Miljöenheten  
Sektor miljö- och samhällsbyggnad  

 



Lindman Camilla
t

Från: Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se>

Skickat: den 10 oktober 2017 10:33

Till: Ulricehamns Kommun W
Ämne: lnkommet medborgarförslag

30W] ?Oki »M a
Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Jag tycker att vi bör göra något åt alla skarvar som kommit till sjön. De har växt i antal något

Skriv ditt kopiöst det senaste. Framförallt har antalet i stan ökat. Detta påverkar fiskbeståndet i

medborgarförslag: Ãsunden oerhört. Dessutom matar folk skarvarna vilket gör dem tama och farliga. Jag har själv

blivit attackerad av en som trodde jag hade mat åt den vilket var mitt fiskedrag.

Förnamn: Erik

Efternamn: Ågren

E-post: erik.agren@utb.ulricehamn.se

Adress: aklejavägen 9

1
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§  
 

Svar på medborgarförslag gör om Sturebadet till 
Playa Ulrica 
Dnr 2018/493 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Rein Kotkas att göra om Sturebadet till Playa Ulrica. 
Badplatsen skulle även utrustas med en barriär som hindrar fåglar att komma in i 
badplatsområdet och sprida bakterier.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-21 från tf. servicechef 
2 Medborgarförslag Gör om Sturebadet till Playa Ulrica 
3 Bild 1 
4 Bild 2 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås i nuvarande form. Utvecklingen av Sturebadet sker i den pågående 
kommunala planeringen. Planprogrammet för järnvägsområdet, där Sturebadet ingår, finns 
med i planprioriteringslistan för våren 2019. I den processen kan medborgarförslaget 
beaktas. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-21 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag gör om 
Sturebadet till Playa Ulrica 
Diarienummer 2018/493, löpnummer 4136/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Rein Kotkas att göra om Sturebadet till Playa Ulrica. 
Badplatsen skulle även utrustas med en barriär som hindrar fåglar att komma in i 
badplatsområdet och sprida bakterier.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås i nuvarande form. Utvecklingen av Sturebadet sker i den pågående 
kommunala planeringen. Planprogrammet för järnvägsområdet, där Sturebadet ingår, finns 
med i planprioriteringslistan för våren 2019. I den processen kan medborgarförslaget 
beaktas. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Rein Kotkas att göra om Sturebadet till Playa Ulrica. 
Badplatsen skulle även utrustas med en barriär som hindrar att fåglar att komma in i 
badplatsområdet och sprida bakterier. Förslag enligt bifogade bilder. Diskussioner pågår om 
utveckling av hela järnvägsområdet där Sturebadet ingår. 
I förslaget finns bilder på hur Rein skulle kunna tänka sig Playa Ulrica. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag Gör om Sturebadet till Playa Ulrica 
2 Bild 1 
3 Bild 2 

 
 
Beslut lämnas till 
Rein Kotkas   
Tf Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Molander 
Tf Servicechef Fritidskonsulent 
 Kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  
Sektor service  



Från: Rein Kotkas[rein.kotkas@hotmail.se]
Skickat: 16.07.2018 10:52:53
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Kopia: red@ut.se[red@ut.se];
Ämne: Medborgarförslag av den 15 juli

Ulrichamns kommun.
Vill härmed lämna ytterligare
ettt kreativt förslag till hur Sturebadet kan göras om till
PLAYA ULRICA. Givetvis med en barriär en bit ut i sjön som hindrar ankor, bakterier  och
Andra skadedjur att komma i land där.
Rein Kotkas

Skickat från min Samsung Mobil
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§  
 

Svar på medborgarförslag om fria resor med 
kollektivtrafik för barn/elever i skola samt personal 
Dnr 2018/570 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Anneli Olsson att skolklasser, fritidshemsgrupper och 
medföljande personal ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken inom Västrafiks område 
och att kostnaden ska faktureras kommunen i efterhand. 
 
Resor som görs i skolans regi ska ha en koppling till det skolarbete som bedrivs vid det 
aktuella tillfället. Resan ska vara avgiftsfria för eleven. I de fall resan företas med den 
allmänna kollektivtrafiken kan resan registreras med skolans gruppfärdbevis som gäller alla 
tåg-, buss-, spårvagns- och färjelinjer inom Västra Götalandsregionen. Dessa resor faktureras 
skolan i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-23 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om fria resor med kollektivtrafik för barn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att resor under skoltid kan ske 
med den allmänna kollektivtrafiken och dessa resor är kostnadsfria för eleven. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-23 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om fria 
resor med kollektivtrafik för barn/elever i skola samt 
personal 
Diarienummer 2018/570, löpnummer 4262/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Anneli Olsson att skolklasser, fritidshemsgrupper och 
medföljande personal ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken inom Västrafiks område 
och att kostnaden ska faktureras kommunen i efterhand. 
 
Resor som görs i skolans regi ska ha en koppling till det skolarbete som bedrivs vid det 
aktuella tillfället. Resan ska vara avgiftsfria för eleven. I de fall resan företas med den 
allmänna kollektivtrafiken kan resan registreras med skolans gruppfärdbevis som gäller alla 
tåg-, buss-, spårvagns- och färjelinjer inom Västra Götalandsregionen. Dessa resor faktureras 
skolan i efterhand. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att resor under skoltid kan ske 
med den allmänna kollektivtrafiken och dessa resor är kostnadsfria för eleven. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Anneli Olsson att skolklasser, fritidshemsgrupper och 
medföljande personal ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken inom Västrafiks område 
och att kostnaden ska faktureras kommunen i efterhand. 
 
Resor som görs i skolans regi ska ha en koppling till det skolarbete som bedrivs vid det 
aktuella tillfället. Resan ska vara avgiftsfria för eleven. I de fall resan företas med den 
allmänna kollektivtrafiken kan resan registreras med skolans gruppfärdbevis som gäller alla 
tåg-, buss-, spårvagns- och färjelinjer inom Västra Götalandsregionen. Dessa resor faktureras 
skolan i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om fria resor med kollektivtrafik för barn 
 
Beslut lämnas till 
Anneli Olsson 
Barn och utbildningschef 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
 Exploateringsenheten 
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 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 09.09.2018 14:02:14
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:

Mitt förslag är att alla skolklasser, fritidshemsgrupper och medföljande personal
ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken inom Västtrafiks område. (Även
personal inom förskola och familjedaghem ska omfattas, men de yngre barnen
åker redan gratis.) Jag anser att det ökar likvärdigheten. Ekevgrupper utanför
Ulricehamns centrum kan ta del av kultur- och idrottsutbud, såsom utställningar på
stadsbiblioteket och ishallen, utan alltför stora arrangemang. Elevgrupper kan
också åka till Borås för att ta del av det utbud där som passar in i den aktuella
undervisningen, exempelvis museibesök. De äldre eleverna, på högstadium och
gymnasium, skulle även kunna ta del av utbud inom exempelvis göteborsområdet.
Genom att använda linjebussar kan man åka iväg med mindre elevgrupper. Det
skulle även ha en fostrande roll, genom att skolan visar på möjligheten att åka
kollektivt. Många barn i kommunen har aldrig använt den servicen, mer än när det
gäller skolskjuts. Kommunen skulle kunna förhandla med Västtrafik om att bli
fakturerade i efterhand.

Förnamn: Anneli
Efternamn: Olsson
E-post: olsson.anneli@telia.com
Adress: Snipeliden 11, 523 37 ULRICEHAMN
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§  
 

Svar på medborgarförslag angående vindkraftsparken 
i Grönahög som påverkar djur och natur 
Dnr 2018/538 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att kommunen själva 
ska göra en grundlig utredning av förekommande arter i Grönahög, i samband med att 
Vattenfall ansökt om vindkraftsetablering i området.  
 
Med hänvisning till Miljöbalken är den som avser bedriva en verksamhet ansvarig att 
genomföra de utredningar som verksamheten kräver för att skydda miljön mot skador eller 
olägenheter.  
 
Länsstyrelsen är prövningsmyndighet i vindkraftsärenden. I de fall kommunen väljer att inte 
avstyrka en tillståndsansökan har länsstyrelsen i uppgift att granska inkomna ansökningar 
samt fatta beslut om tillstånd ska ges och vilka villkor som ska följas. Kommunens miljöenhet 
får utredningar i vindkraftärenden på remiss från länsstyrelsen och har möjlighet att begära 
kompletteringar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-11-15 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som påverkar djur och natur 

  
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till 2 kap. 2§ Miljöbalken (1998:808) som 
föreskriver att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig 
behövlig kunskap med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att 
skydda miljön mot skada eller olägenhet. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-11-15 

 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag angående 
vindkraftsparken i Grönahög som påverkar djur och 
natur 
Diarienummer 2018/538, löpnummer 4000/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att kommunen själva 
ska göra en grundlig utredning av förekommande arter i Grönahög, i samband med att 
Vattenfall ansökt om vindkraftsetablering i området.  
 
Med hänvisning till Miljöbalken är den som avser bedriva en verksamhet ansvarig att 
genomföra de utredningar som verksamheten kräver för att skydda miljön mot skador eller 
olägenheter.  
 
Länsstyrelsen är prövningsmyndighet i vindkraftsärenden. I de fall kommunen väljer att inte 
avstyrka en tillståndsansökan har länsstyrelsen i uppgift att granska inkomna ansökningar 
samt fatta beslut om tillstånd ska ges och vilka villkor som ska följas. Kommunens miljöenhet 
får utredningar i vindkraftärenden på remiss från länsstyrelsen och har möjlighet att begära 
kompletteringar. 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till 2 kap. 2§ Miljöbalken (1998:808) som 
föreskriver att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig 
behövlig kunskap med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att 
skydda miljön mot skada eller olägenhet.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att kommunen själva 
ska göra en grundlig utredning av förekommande arter i Grönahög, i samband med att 
Vattenfall ansökt om vindkraftsetablering i området.  
 
Enligt 2 kap. 2 § Miljöbalken (1998:808) ligger utredningsansvaret på den som avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd. Vattenfall har därför ansvaret att genomföra de 
utredningar som vindkraftsetableringen i Grönahög kräver.  
 
Länsstyrelsen Västra Götaland är prövningsmyndighet i vindkraftsärenden och granskar 
inkomna ansökningar. Ulricehamns kommun är tillsynsmyndighet och kan genom det så 
kallade ”kommunala vetot” avstyrka en tillståndsansökan i enlighet med 16 kap. § 4 
Miljöbalken (1998:808). Kommunens miljöenhet har möjlighet att begära kompletteringar i 
samband med att de får de genomförda utredningarna på remiss från länsstyrelsen. Om 
kommunen väljer att inte avstyrka en tillståndsansökan är det Länsstyrelsen som beslutar om 
när ett ärende är tillräckligt utrett och om tillstånd ska ges. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som påverkar djur och natur 
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Beslut lämnas till 
Lennart Bohlin 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Ludvig Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 26.08.2018 21:24:52
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 vindkraftsparken i Grönahög.
I området där vindkraftsparken är planerad flyger ofta rovfågla bl.a kungsörn och
fiskgjuse, på våren och hösten går transträcken rakt över området.
Under vår vintern spelar tjäder och orre i området. Flera olika sorters orkideer
växer utmed vägarna lilla grusvägen Odla- Skogen och stora vägen Grönahög -
Ulricehamn.
Bilder finns på transträck och orkideer.
Vattenfalls experter har inte hittat någonting av detta, vi som bor i området ser och
vet att det finns här.
Förslaget är att kommunen gör en grundlig utredning av detta själva.

Förnamn: Lennart
Efternamn: Bohlin
E-post: lennart.espered@telia.com
Adress: Äspered 125 523 96 Grönahög



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-12-18 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
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Sammanfattning 
1 Styrelseprotokoll 2018-11-14 Sjuhärads Samordningsförbund 
2 Beslut om beredskapsplan för höga flöden och dammhaveri i Ätran 2018-12-11 
Länsstyrelsen Hallands Län  
 
Ordförandens förslag till beslut till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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Sammanfattning 
1 Styrelseprotokoll 2018-11-14 Sjuhärads Samordningsförbund 
2 Beslut om beredskapsplan för höga flöden och dammhaveri i Ätran 2018-12-11 
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Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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