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§ 6/2019 
 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
Dnr 2017/757 
 
 
Sammanfattning 
Arbetsordning för kommunfullmäktige är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag 
(2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 och beslut om ny politisk organisation för 
mandatperioden 2019 - 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-12-04 från kommunchef 
2 Arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-2022 

 
Ordförandes förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-04 

Tjänsteskrivelse Revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
Diarienummer 2017/757, löpnummer 4546/2018 
 
Sammanfattning 
Arbetsordning för kommunfullmäktige är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag 
(2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 och beslut om ny politisk organisation för 
mandatperioden 2019 - 2022. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.  
 
 
Ärendet 
Arbetsordning för kommunfullmäktige är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag 
(2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 och beslut om ny politisk organisation för 
mandatperioden 2019 - 2022. Hänvisning till ny kapitel- och paragrafindelning är gjord. 
Förändring gällande annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden som ska ske på 
kommunens digitala anslagstavla och förändring utifrån beslut om politisk organisation 
avseende fullmäktigeberedningar är införd. Vidare har skrivning om digitalt arbetssätt 
tillkommit.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-2022 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Författningshandboken  
Kanslichef    
 
 
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
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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.  
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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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§ 7/2019 
 

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.  
 
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. 
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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, 



 
 
 
 
8

- 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. 
 
Vidare ska kommunstyrelsen utse 2 biträdande kommunalråd (till ordförande och vice 
ordförande) och 2 biträdande oppositionsråd (varav 1 till andre vice ordförande).   

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. 

Delgivning 
20 § 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden eller kommunstyrelsens 
sekreterare. 
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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 
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. 
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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 
Kommunstyrelsen 
2019-01-10 
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§ 8/2019 
 

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). 
 
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 
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§ 9/2019 
 

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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2019-2022 
C - C, NU, MP, L, M, KD, S, V, SD 
 
KD - KD, M, L, MP, S, SD, C, NU, V 
 
L - L, S, M, KD, MP, C, NU, V 
 
M - M, KD, L, S, MP, C, SD, NU, V 
 
MP - MP, V, S, NU, L, C, M, KD, SD 
 
NU - NU, C, MP, V, KD, S, M, L, SD 
 
S - S, L, M, KD, MP, V, C, NU 
 
SD - SD, M, KD 
 
V - V, MP, S, NU, L, C, M, KD, SD 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut. 
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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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§ 10/2019 
 

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. 
 
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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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. 
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Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020. 
 
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. 
 
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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§ 13/2019 
 

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.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (C) ställer fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras i dag. 
 
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.  
 
Reservationer 
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet. 



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   



  2018/750, 4239/2018 2(2) 

 
 
 

Sebastian Olofsson Ludvig Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utredning 

                                              

SÄLLANKÖPSHANDELSOMRÅDE– 
DEFINITION OCH LOKALISERING 
 

  

2018-11-15 
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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.   
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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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§ 14/2019 
 

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 
politiskt förankrad 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.   
 
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 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-01-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 15/2019 
 

Svar på motion gällande rastgård/aktivitetsgård för 
hundar 
Dnr 2018/325 
 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Niclas Sunding (SD) 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.  
 
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 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-01-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 16/2019 
 

Svar på motion om hundrastgårdar 
Dnr 2018/362 
 
 
Sammanfattning 
I en motion yrkar Ingvor Carlander (MP) 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. 
 
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 
Kommunstyrelsen 
2019-01-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 17/2019 
 

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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till 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 
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Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
 Sektor service 

 



MARGARETA JULIUSSON MOTION

Rönnvägen 7 _ i

523 62 VEGBY 2018-06-09

020:3/l;iL»» 'WS'

Motion

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

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

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

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

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

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

musikskolan, där inte så många kan se denna solitär.

Med anledning av ovanstående yrkarjag

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

denna fantastiska kristallkrona exempelvis i trapphuset utanför

kommunfullmäktiges sessionssal eller i det blivande biblioteket

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

utifrån.

Margareta Juliusson
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§ 18/2019 
 

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. 
 
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

Jdb,-“b7 digg; i 3,14” i i
d

Taveniiminne - kandelabem på Stora torget

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

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

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

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

botten.

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

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

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

nedmonteringen kärmer jag inte till.

Många årsrika ulricehamnare har frågat vart kandelabem tog vägen och varför

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

placeras på torget skulle glädja många.

Jag yrkar därför

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att

restatuera jämstommen alternativt göra en replika av

kandelabem.

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna finansiering till detta

projekt.

Att kommunstyrelsen ser till att kandelabem åter placeras på torget.

Birgitta Molander (M)
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Ulricehamns kommun 
Kultur och fritid 

Lena Moritz 
Kultur och fritidschef 

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



Motion om Taveniiminne-kandelabern på Stora Torget

 
 
 
 
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-11 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ersättare i 
kommunstyrelsen 
2019/30, löpnummer 114/2019 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-01-10 avsäger sig Hanna Brunnegård (C) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ersättare i kommunstyrelsen 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Hanna Brunnegård (C) befrias från uppdraget. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i 

kommunstyrelsen 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Hanna Brunnegård 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från:  Brunnegård Hanna[hanna.brunnegard@fv.ulricehamn.se] 
Skickat:  10.01.2019 17:25:37 
Till:  Grönhaug Petra[petra.gronhaug@ulricehamn.se] 
Ämne:  Uppsägning av förtroende 
 
 
 
 
Hej 
 
Jag vill säga upp mina förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Vänligen 
 
Hanna Brunnegård, C 
 
Skickat från min iPad 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-01-08 

 

Tjänsteskrivelse Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 
2018/777, löpnummer 85/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 232, att befria Catharina Ståhl Lind(S) från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
redovisas att länsstyrelsen 2019-01-07 beslutat att till ny ledamot i kommunfullmäktige utse 
Tommy Mårtensson(S), Hjortåsen, Björkäng 102 523 97 Ulricehamn. 
 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Tommy Mårtensson 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kanslifunktionen 
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BESLUT

2019-01-07 
LÄNSSTYRELSEN

våsnu GÖTALANDS LÄN

Dnr: 201-85-2019

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
13 december  2018  till och med den 14 oktober  2022.

Kommun: Ulricehamn

Parti: Arbetarepartiet-Socialdernokraterna

Ny ledamot: Tommy Mårtensson

Ny ersättare: Hanna Schoultz
Avgången ledamot: Catharina Ståhl Lind

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
httpsz/ /Wwwlansstyrelsen.se/vastra-gotaland/ om-lansstyrelsen-i-vastra-gotalancl/ om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk i följande sammanställning.

Ulricehamn

Ledamot Ersättare

Mattias Josefsson 1. Per-Ola Iohansson

Inga-Kersti Skarland 2. Mattias Green-Andersson

Celso Silva Goncalves 3. Arnke Hector

Aira Eriksson 4. Jan Forsman

Leif Dahl 5. Hanna Schoultz  *

Emma Magnusson

Klas Redin

Tommy Mårtensson  *

Per Gustavsson

Mattias Remar

L
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

 
Qáåéøñâxøüct/M

Elin Ricktnarker

Kopia till

Ulricehamns kommun

Ny ledamot
Ny ersättare

Arbetarepartiet-Socialdemoluaterna



Bevis _ 2019-01-07 20l—85~2019

Tommy Mårtensson

HJORTÅSEN BJÖRKÃNG 102

52397  ULRICEHAMN

Du har utsetts till ledamot :iv kommunfullmäktige från och med den

13  december  2018  till och med den  14  oktober 2022.

Pa rt i I Arbetarep artiet-S ocialdemokraterna

Ko m m u n: Ulricehamn

Val  k  rets: Ulricehamn

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Elin Rickrnarker

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut



Bevis
2019-01-07 201—85—2019 

LÃNSSTYRELS EN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Hanna Schoultz

TULPANVÃGEN 7

52340  ULRICEHAMN

Du  har  utsetts till  ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den

13 december  2018 till  och med den 14 oktober  2022.

Pa  rti  2 Arb etarep artiet-S ocialdemokraterna

Ko m m u n: Ulricehamn

Enligt  länsstyrelsens beslut  denna dag.

Elin Rickmarker

Bilaga: Kopia av  länsstyrelsens beslut
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